


Kovalevyohjai rnet: 
Oktagon 500 
- Amiga 500 -koneille 
- SCSl-2 -ohjain 
- koteloitu, låpivienti, kytkin 

Hinta 1795,-

Lisärnuistit: 

A.L.F.2 Professional 
- Amiga 2000 -koneille 
- SCSl-2 ohjain 

Hinta 995,-

A.L.F.3 
- Amiga 2000/ 3000 -koneille 
- nopea SCSl-2 ohjain 

Hinta 1695,-

Memory Master 2000 
- Amiga 2000/ 3000 tietokoneelle Memory Master 500 

- Amiga 500 tietokoneelle 
- ulkoinen, läpivienti muille laitteille 

- uuden teknologian muistikortti 
- erittäin pieni v1rrankulutus 

- maksimi 8 megatavua - 0-8 megatavua 

Uutuus pian Suomessa Hinta 925,-

Muut lisälaitteet ja tarvikkeet: 
24-neulainen kirioitin 
SyQuest 44 Mt SCSl-kasettikovalevyasema 
~yQuest 44 Mt kasettikovalevy 
Genlock + RGB-Splitter 
Muistipiirit 1 megatavu !mm. Supra RAM) 
Muistipiirit 1 me_gatavu mm. A3000, Memory Master) 
MultifaceCard 7 (sarja- ja rinnakkaisportit) 
Kovalevy Fujilsu 45 Mt 
Kovalevy Quantum 52 Mt 
Kovalevy Quantum 105 Mt 
Kovalevy Quantum 170 Mt 

2195,-
3200,-

645,-
2595,-

295,-
390,-

1275,-
1795,-
1995,-
2995,-
4795,-

Disketit: 

TDK 3 5" norm. 7 mk/kpl 
TDK 3'5n HD 11 mk/kpl 
JVC 3;5 11 norm. 4 mk/kpl 

Modeemit: 

Supra 2400 BPS 995,
Supra 2400 BPS, MNP5 1285,-

Turbo-special: 
GVP 22 MHz 68030, 68882 matematiikkaprosessori, 
SCSl-2 kovalevyohiain, 32-bitin RAM muisti 1 Mt 6975,-
24-neulainen värikirioitin 
Deluxe View 4. 1 PAL kuvandigitoiia 
(Mukana uutuus: Animator 2.0 ohielma!) 
Amiga 500 SCSl-2 kovalevy (45 Mt) + ohiain 

2995,-
1295,-

3495,-
1995,-Amiga 2000 kovalevy (30 Mt) + ohiain 

~-~!(//-~ 
ADIOl6 
Tee Amigastasi ammattitason digitaalinen 
työasema. Voit öönittöö tuntikausia ööntö 
suoraan kovolevylle (oikakoodattunol. 
16-bittinen sampleri sisöllöen Studio 16 
ohjelman. 5600 1 DSP, stereo sisöön
meno/ulostulo, dig itaal inen 1/0 DAT/CD
loittei lle, MIDI IN /OUT, SMPTE-koodi. 
Aö n i-kohino suh teen o llessa CD-tasoa 
AO l 016 muu Iloa Amigosi nykya ikaiseksi 
digitaaliseksi öönitys-studioksi. 

Tulossa. 

Audition 4 
Tömö edistynyt edi tori jatkoa siitä mihin 
AudioMoster 111 "löi. 
Suora levykkeel e äänitys. 100% ossembleri· 
rio.Reoolioikoinen zoom . Nopea vieritys. 
M uokkaus vapaalla ködellö. Reaaliaikaiset 
tehosteet sisältäen mm. ka iku, miksous, 
fode ... 
Muokkoustoiminnot sisöltöen mm. cut, copy, 
poste, invert, smooth ... Vo it myös tallentaa 
somplet ajettaviksi tiedostoiksi. 

Tulossa. 

Perfect Sound 3 
Amerikan eniten myyty 8-bittinen öönen
digitoijo. 
Sekö linjosisöönmenot (CD, radio yms.), eitä 
mikrofoni-liitöntö. Mukana tulevalle ohjel
mistolla voit öönittöö jo muokata mitä tahan
sa ööntö. Laitteistopohjainen samplous-kella. 

495,-
THl-Tools -ohielmisto 295,
A2000-adapteri {A500) 345 ,-

Power Computers 
PL 110 

Puh. 918-527 711 
Fax 918-527 712 
BBS 918-527 714 15111 Lahti 



TESTIT JA VERTAILUT . 
Amigan kiintolevyohjaimet katsauksessa . . . . . . 9 
Juha 7ilominen , Juhani Vehviläinen. Jukka Marin. Yhä useam
milla Amiga-käyttäjillä on mahdollisuus hankkia ki intolevy. kos
ka jo 3000 markalla saa riinävän tehoisen laineen. Minasimme 
ohjainten siirtonopeudet ja otimme selvää. mistä kannattaa mak
saa ja kuinka pal jon. 
Amigan CD-~OM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Jukka Marin. Massamuistien hinta on jatkuva5sa laskussa. Tähän 
saakka CD-ROM on ollut lähinnä PC- ja Mac-käynäjien ilona, 
mutta viime vuonna yhdysvaltalainen Xetec teki Amigalle CD
ROM-kokoelman Fish-levyillä olevista julkisohjelmista. 

26 Apua varmuuskopiointiin . . . . . . . . . . . . . . . 
Jukka Marin. Kiintolevyn vairnuuskopiointi on hankalaa ilman 
hyvää ohjelmaa. Suuret tiedostot aiheuttavat ongelmia, koska ne 
eivät mahdu sellaisenaan levykkeilJe. C= lehti testasi kuusi var
muuskopiointiohjelmaa. joista osa tukee myös nauha-asemaa. 

REAALIAJASSA 
Uutisia maailman Amiga-messuilta . . . . . . . . . . 6 
Uutuuksia ja ta1inoita Berliinin, Tukholman ja Helsingin Amiga
messuiJta. 
Amiga nyt - Kickstart 2.0 on valmis . . . . . . . 30 
Jukka Marin. Commodore on lupaillut Kickstrut 2 .0:n ROM-vcr
siota hyvin pian ja tämän lehden ilmestyessä ensimmäiset pii1it 
voivat olla jo tulossa uunista ulos. Lisäksi Memo1yMaster-muis
tinlaajennus, MultiFaceCard ja magneettis-opli11en asema, joka 

~~;~~~~ m_a~n-~tt'.s~_sa 1~1~~l~s~a.. . . . . . . . . . . 33 
Gum vastaa on uusi palsta , jossa asiantuntijamme vastaavat luki
joiden ongelmiin ja mielipiteisiin. Vapaasti käytössänne. 

K1111s11e/011e11 i/111a1111äppäimistöä 011 kuin kala ilman 
polkupyörää? Onko kousoloidusta k1111s11efosesla 
Nillte11do1111ast11sta? Lue sivulta 43. 

MIKRODUUNARI 
Amiga 3000 - uusi teholuokka . . . . . . . . . . . 16 
Jukka Marin. A3000 perustuu uuteen ja tehokk<mscen 68030-pro
sessoriin sekä joukkoon uusia erikoispiirejii. jotka sii11iMit koneen 
kokonaan toiseen teholuokkaan kuin aikaisemmat Amigat. Miten 
tämä kaikki oikein voi toimia? 

32 Gurun vinkit ........... . . ......... . 
Olctushakemisto ····, näyttökaapeli Amigaan . vaihtoehtoinen 
RAM-levy. loogiset nimet, Escape-kooclit näytöllii ja vasemman 
Ami~i';.!.1.,~P.Pilirnen käyttö. 
MY1vmNUUa omia valikoita . . ........... 34 
Jukka Marin. Kerromme, miten Amigaan voidaan tehdä käyttö
jäijcstelmän avulla valikoita ja miten niihin liittyviä stn1ktuurcja 
käytetään. MYMENU on esimerkkiol~jelma omien valikoiden te
kemisestä Amigaan. 
Gan1ePrePr0cessor - Oppiva joystick . . . . . . 39 
Marko Mäkelä. GarnePreProcessorilla voidaan tallentaa ja toistaa 
joystickin liikkeet. Liikkeiden tal lennuksessa voidam1 käyttää 
kahta pcliohjainta: toista ohjainta käytetmin kuten tavallisesti ja 
toisesta ohjataan automaattitulitusta, tikun heilutuksiaja pyörityk
siä. Ohjelma on voittanut C= lehdessä 1/91 olleen kilpailun. 

PELIT 
Kilpailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Sanataulukossa liuta koti- ja ulkomaalaisia pclitaloja. Palkintona 
vino pino pelejä Arnigaanja kuusnepaan. 

44 Baron Knightlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vekto1ipelejä AmigaJla: riittääkö Amigan teho? 

54 Peliguru . . ........... . ......... . . . 
Paljon vinkkC:jii Last Ninja 3:sta, Duck Talesistaja Secret of Mon
key lslandista. Sekä tietysti Niksinurkka. 

PELIARVOSTELUT 
Halpa pelit 
CJ's Elephant Antics 
Great Gurianos 
Passing Shot 
The Winning Team 

47 64 Update 
Lotus Esprit Turbo 
Challenge 
Gremlins 2 
Mighty Bombjack 
Night Shift 

46 

Kokoelmat 51 
PowerUp 
Monster Pack 
Prernier Collection 

Huippu-uutuudet 48 
Am1our-Geddon 
Brat 
Chuck Rock 
Gods 
Heroquest 
Hydra 
LastNinjaill 
Super Cars II 
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SUOMEN EDULLISIMMAT H 1 N N A T. 
JOS JOSKUS OLET OLLUT SITÄ MIELTÄ, ETIÄ KAIKKI KUNNON AMIGA-TUOTTEET MAKSAVAT SUOMESSA AIVAN LIIKAA, 

VALMISTAUDU 180 ASTEEN MIELIPIDEMUUTOKSEEN. NIMITIÄIN WESTCOM SYSTEMSIN KOHDALLA. LYÖMÄTTÖMÄT PE

RUSTELUT LÖYDÄT KATSOMALLA MINKÄ TAHANSA TUOTTEEMME UUTTA HINTAA. AIVAN OIKEIN! EDULLISEMMIN El AMIGA

TUOTTEITA VOI ENÄÄ OSTAA! LYHYESTI SANOEN, KUN TARVITSET OSAAVIA IHMISIÄ, NOPEITA TOIMITUKSIA JA REILUJA 

HINTOJA, SINUN TARVITSEE SOITTAA VAIN YKSI PUHELU. 952-184 952. WESTCOM SYSTEMS. 

HYÖ TY OHJELMA T 
A·MAA 11 MACINTOSH EMULAATIORI 

A·MAX 11ULKOINEN3,5" APPLE·LEVYASEMA 

A·MAX 11 MACINTOSH 128 KT .N ROM· PllRIT 

DELUXE PAINT 111 PIIRTO ANIMAATIO-OHJELMA 

DIGl·PAIN1 111 PIIRTO-OHJELMA (4006 VÄRIAI 

PAOWAITE 3 1 TEKSTINKASITTELY 

PAGESETTEA 11 JULKAISUOHJELMA 

PAOFESSIONAL PAGE 20 JULJ<AISUOHJELMA 

PAOFESSIONAL DAAW 2.0 PilATO·OHJELMA 

SUPEABASE PEASONAl 11 TIETOKANTA 

SUPEABASE PAOFESSIONAL TIETOKANTA 

MAXIPLAN PLUS TAULUKKOLASKENTA 

OUARTERBACK 4.2 SACK-UP OHJELMA 

OUARTERBACKTOOLS APUOHJELMAT 

LATTICE C 5 10 OHJELMOINilKIELI 

AUDIOMASTER 111 DIGITOINTIOHJELMA 

MUSIC-X SEKVENSSERIOHJELMA 

, 090.00 

1.250,00 

1 280.00 

895,00 

595,00 

790.00 

700,00 

KYSYI 

KYSY• 

650,00 

1190,00 

990,00 

390.00 

350.00 

1 490,00 

49000 

1 160.00 

SCULPT ·ANIMATE 4 D PRO ANIMAATIO-OHJELMA 2.595.00 

REAL 3 D 1.3 PRO ANIMAATIO-OHJELMA 

CANDO• MULTIMEDIA-OHJELMA 

AMIGAVISION MULTIMEDIA·OHJELMA 

3M DISKETIT 

2320.00 

695.00 

995.00 

TILAA NY 1 3M DISKETIT AMIGALLE TODELLA EDULLISESTI' 

TURVAA TICTOSI 1ESTIVOITTAJALLA.3M SAI C-LEHTI l t90:N 

SUURESSA DISKCTTITESTISSA PARHAIMMAT PISTE· 

MAARAT ELINIKÄINEN TAKUU. 

10 kpl 3M 3.5" DSDD nyt vain 70,00 

SU PRAO RI VE 11 FLOP PY 

SUOMEN SUOSITUIN LEVYASEMA ON NYT ENTISTA PAREMPI' 

UUSINA OMINAISUUKSINA MM BOOT SEKTORIN VIRUS· 

SUO,JAUS SEKA "ANTI·CLICK" ÄÄNENVAIMENNUS MUKANA 

TIETENKIN Pi\ÅLLEIPOIS ·KYTKIN, ERITTÅIN HIUAINEN JA 

LUOTETTAVA TEACIN El~IKOISKONEISTO. HÄIRIÖSUOJAT1U 

METALUKOT ELO, TYYLIKAS MUOTOILU. AMfGA-BEIGE VARI, 

TODELLA PIENI KOKOJA MARKKINOIDEN PARAS TAKUU 

TAYDET 18 KUUKAUTTA! 

SupraDrive 11 nyt vain 520,00 

A2000 LIS ÄMUISTIT 
218 Mr SUPRARAM A2000 USAMUISTIKORTII 

418 MT SUPRARAM A2000 LISAMUISTIKORTII 

s .. a MT SUPRARAM A2000 Ll$AMU1STIKORTTI 

818 MT SUPRARAM A2000LISAMUISTIKOR·n 1 

1395,00 

1.995.00 

2.595.00 

3.195,00 

A2000 MASSAMUISTIT 
40 MT SUPRADRIVE A2000 OUANTUM 

52 MT SUPRADRIVE A2000 OUANTUM 

80 MT SUPRADAIVE A2000 OUANTUM 

105 MT SUPRADRIVE A2000 O\JANTUM 

2795,00 

3195,00 

3.595.00 

4.350.00 

44 MT SUPRADRIVE SYOUEST A2000 SJSAINEN 4.350.00 

44 MT SUPRADRIVl:SYOUEST ULKOINEN 4.350.00 

40 MT SYOUEST KASETI 1 635.00 

A2000 TURBOKORTIT 
GVP68030·68882-22 MHZ. 1 MB RAM, SCSI 11 

GVP 68030, 68882·22 MHZ, 5 MS AAM, SCSI 11 

GVP 68030,68882·33 MHZ. 4 MB RAM. SCSI 11 

GVP 68030 '68882·50 MHZ. 4 MB AAM. SCSI 11 

GVP SIMM 1 MB 60 NS (22 MHZ KORTEILLE) 

GVP S!MM 4 MB 60 NS 

7250.00 

10.595.00 

12.595,00 

17.250,00 

910,00 

3.350,00 

A2000 MUUT TUOTTEET 
FLICKERFIXER NAYTÖNOHJAIN 

WOADSYNC'" SCSl· LllTÅNT/\PAKETTI 

A2091 SCSI-OHJAIN (012 MT RAM·OPTIOI 

A2090 SCSI-OHJAIN (01.LUT ESI rt'ELYKÅYT.) 

1.495,00 

995,00 

1 395,00 

495,00 

AMIGANET VERKKOKORTII (OLLUT ESITIELYKAYT) 895,00 

A2088 BRIOGEBOARD XT-KORTII • LEVYASEMA 2.595,00 

A2288 BRIOGEBOARD AT-KORTII • LEVYASEMA 4.450.00 

A2032 CVBS-VIDEOKORTTI 495,00 

SUPRARAM 500RX 
1·2. 1. 2, 4 TAI 8 MEGATAVUAFASTRAM-MUISTlAAMIGA 

500:LLESI' NYT VOIT KAYTIAA SELLAISIAKIN LAAJOJA 

OHJELMIA, JOISTA A1KAISCMMIN OLISIT VOINUT VAIN 

UNEKSIA! SUPRAAAM SOORX ON TODELLA PIENIKOKOINEN 

ULKOINEN LiSÄMUISTl,JOKA KYTKETAAN ASOO·N VASEM· 

MASSA LAIDASSA OLEVAAN AMIGABUS-VÄYLAÅN TARVIT • 

TAESSA MUISTIA ON HELPPO LAAJENTAA MYÖHEMMIN 

PELKILLA PllREJLLA B VAADI ERILLISTA VIRTALAHDETIÄ, 

SILLA OTTAA VIRRAN SUORAAN AMIGASTA MUKANA 

AMIGABUS-VÄYLAN LAPIMENO YHTEENSOPIVA MM 

SUPRADRIVE JA A590-KllNTOLEVYASEMIEN KANSSA. 

1/8 Mt SupraRAM 500RX 
2/8 Mt SupraRAM 500RX 
418 Mt SupraRAM 500RX 
818 Mt SupraRAM 500RX 

895,00 
1.480,00 
2.180,00 
3.580,00 

OHEISLAITTEET 
FRAMCGRABBER REAAUAIK. KUVANDIGITOIJA 

DIGl·VIEW GOLD 4 0 PAL VIDEODIGITOIJA 

4890,00 

995,00 

DIGl-Dno10 AUTOMAATTINEN VARILEVYNVAIHTA,JA 465,00 

RGB ELECTRONIC SPLITTER DIGl·VIEWllN 

MONACOR TVC 500 M. V DIGITOINTIKAMERA 

MONACOR l 4116 MM LINSSI TVC 500:AAN 

MINIGEN GENLOCK A500 2000'3000 

MIGAAPH 100 MM N KASISKANNERI, 400 OPI. 16 

ICD FLICKERFIXER AMIGA 500 2000 LLE 

1 690,00 

1.420.00 

690.00 

KYSY! 

KYSY' 

2320.00 

FUTURE SOUND AANENDIGJTOUA 42.0 KHZ STEREO 550.00 

SOUND PROCESSOR OIGrTQIJA 52.8 KHZISTEAEO 695,00 

COMMODOREN ALKUPERÄINEN AMIGA-HllAI 190,00 

GOLDEN IMAGE Gl-500C HIIRI 290.00 

HllRIMATTO (SAATAVANA ERI VAREJA) 45,00 

1A$$A VAIN MURTO-OSA TU017E/STAMMr' 

LOPUT LÖYOAT UUSIMMASTA TUOTEHINNASTOSTAMME! 

AMICA KIRJALL I SUUS 
AMIGA HARDWARE REFERENCE MANUAL 180.00 

ROM KERNEL REF MANUAL UBS & OEVS 250.00 

ROM KEANEL REF MANUAL: INC & AUTODOCS 250.00 

AMIGA FOR BEGINNERS 160,00 

AMIGA 8ASIC - INSIDE & OUT 190,00 

AMIGA 30 GAAPHICS PROG IN BASIC 160,00 

AMIGA MACHINE LANGUAGE 160.00 

AMIGA TRICKS & TIPS 160.00 

AMIGA SYS'I EM PROGRAMMER'S GUIDE 290.00 

AMIGA ADVANCED SYSTEM PROG GUIDE 290,00 

AMIGADOS 2 0 INSIDE & OUT 160,00 

AMIGA OISK ORIVES INSIDE & OUT 160.00 

AMIGA C FOR BEGINNERS 160.00 

AMIGA C FOR ADVANCEO USERS 240,00 

AMIGA GRAPICS INSIDE & OUT 190.00 

AMIGA DESKTOP VIDEO GUIDE 160,00 

AMIGA PAINTERS INSIDE & OUT 160,00 

AMIGA MACHINE LANGUAGE 120,00 

ADVANCED AMIGA BASIC 10&,00 

AMIGADOS REFERENCE GUIDE 79,00 

AMIGA APPLICATIONS 79.00 

ELEMENTARY AMIGA BASIC 85,00 

INSIDE AMIGA GRAPHICS 105.00 

TI LAA TUOTEHINNA STO 
SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA AMIGA

TUOTTEITA ON NYT KAKSISSA 

KANSISSA' TOIMI SIIS NOPEASTI 

JA TILAA KESAN '91 ILMAINEN 

1 UOTEHINNASTOMME. 

Yli 40 SIVUA TAYTTÄ 

AMIGAA 



supraMOdem~ 

21100 

SUPRAMOOEM 2400 
SE AINOA MODEEMI TODELLISELLE BAUDINARKOMAANILLE. LUKUISIA TESTIVOITTOJA.JO 

SATOJA TYYTYVÄISIÄ KAYTTAJIÅ• 300, 1200 Ja 2400 SPS, TAYSIN HAYES AT-YHTEENSOPIVA, 

AUTOMAATTIVAUNTA JA- VASTAUS. HAlliTUMATON NV-RAM MUISTI ASETUKSILLE, OHJEL

MOITAVA KAIUT IN, HAIRIOSUOJATTU METAUIKOTELO, SALAMASUOJAUS, VUODEN TAKUU JA 

TODELLA PIENI KOKO VAIN2.5 X 11.5 x H~ CMI JA VAl.MlSTUSMAA El T IETENKÄÄN OLE MIKÄÄN 

TAIWAN VAAN SUPRAMODEM ON " MADE IN USA" SETl:N HYVÄKSYMÄ, 

SUPRAMOOEM 2400PLUS 
ODOTETTU UUTUUS NYT VIHDOINKIN SUQMESSl\I MUKANA SAMAT OMINAISUUDET KUIN 

SUPRAMODEM 2400:SSA, MUTTA LISÄKSI VIELÄ MNP 2-5 VtRHEENKORJ/\US SEKA V.42815 

TIEDONPAKKAUSPROTOKOLLA JONKA AVULLA SllRRETTÄVAN TIEDON NO PEUS VOI KASVAA 

2AOO BPS:STÄAINA 9600 BPS:ÄÄN SAAKKA! PIENIKOKOINEN JA VARMATOIMINEN TAATTUA 

SUPRA-LAATUAl 

SupraModem 2400 
SupraModem 2400 MNP 2-5 
SupraModem 2400 Plus (V.42bis/MNP 2-5) 
SupraModem 9600 
(V.22/V.22bisN.32N42bis/MNP 2-5) 

995,00 
1.250,00 
1.595,00 

3.995,00 
HINNAT SISÄLTÄVÄT ACCESSI -PÄÄTEOHJELMAN (AMIGALLEI JA RS23?.-KAAPELIN 

HUOM! RAJOITETTU ERÄ! 

~ -1 · 1 .. - 1 A R l 0 U K S E T 
~-~ KUUKAUDEN 
~, ./',,. 
~.,. I , __ ......--

AMIGA 500 TIETOKONE 
VIRALLINEN L/\rTE. 6 KK:N TAKUU 

AMIGA 2000 TIETOKONE 
VIRALLINEN LAITE, 8 KK:N TAKULJ 

AMIGA 3000 TIETOKONE 
16- 25 MHZ:N MALLIT ERI KllNTOLEVYASEMILLA 

•••••••••••••••••• 
A 1083 14" VÄRIMONITORI 
STEAEOKAIUTT\MET. TYYLIKÄS MUOTOILU 

A1950 14" MULTISYNC 
0.31 MM PISTEVÅLI, 15-35 KHZ. 800)(600 PISTEEN EROTTELU 

•••••••••••••••••• 
512 KT:N A500 USÄMUISTI 

E Lo JA KALENTERI 
PARISTOVARMENNETTU K L 

2.595,00 

5.695,00 

KYSY! 

1.550,00 

3.200,00 

255,00 

VORTEX AT PLUS EMULAATTORI A500:LLE 
Cpu EGAIVGAI MONO 

1.895,00 

80286-16BIT. 16 MHZ • 

TILAUSKESKUS 

SUPRAORIVE SOOXP 
MARKKINOIDEN PIENIKOKOISIN ULKOINEN KOVALEVYASEMA. JOSSA MUKANA MYOS USÅ

MUtSTt. 512 KT RAM VAKIONA. LAAJENNETTAVISSA AINA 8 MEGATAVUUN SAAKKA. El VAADI 

ERILLISTA VIRTALAHDETl'Å. OTTAA VIRRAN AMIGASTA. AUTOBOOT KICKSTART 1.3:LLA, 

AMIGABUS-JA SCSl-UITANNAN JATKO SEKA PELI- JA MUISTIKYTKIN. WKUNOPEUS JOPA 

400 KTtSEK LAAJAT OHEISOHJELM\STOT JA KUNNON MANUAALIT. FORMATOITU JA HETI 

KÅYTTÖVALMIS! VUODEN TAKUU. 

20 Mt / 512 Kt RAM SupraDrive XP 
20 Mt I 2 Mt RAM SupraDrive XP 
40 Mt I 512 Kt RAM SupraDrive 500XP 
40 Mt / 2 Mt RAM SupraDrive 500XP 
52 Mt / 512 Kt RAM SupraDrive 500XP 
52 Mt / 2 Mt RAM SupraDrive 500XP 
105 Mt / 512 Kt RAM SupraDrive 500XP 
105 Mt / 2 Mt RAM SupraDrive 500XP 

Nopea, vähän virtaa 
vievä koneisto 

1/2, 1lai2 Ml RAM 
muistia vakiona 
(256K x 4 DRAM) 
2, 4 tai 8 Ml RAM 
muistia sisaäntulevalla 
lisämuistikortilla 
(1 Mt x 4 ORAM) 

2.750,00 
3.200,00 
3.550,00 
3.995,00 
3.695,00 
4.145,00 
5.150,00 
5.600,00 

Autoboot 
ON/OFF-kytkin 
SCSI ID-kytkin 
RAM testitila 

Ei tarvitse tuuletinta tai 
ulkoista virtalähdettä, 
erittäin kestävä 
Autoboot SCSl-liitäntä 
A2000-suorituskykyä 
ilman DMA~ongelmia 

Lisälaitteena erillinen 
ulkoinen virlalähde 
Amigan laajennus
väylän läpivienli 
Ulkoinen SCSl-liiläntä 
mahdollistaa jopa 

l/11/JllJllllll/ • 
1111111111111111 

7 SCSl-lisälaitetta 
Pelikytkin 
ottaa kiintolevyaseman 
pois päältä, mutta jät
tää RAM:in käyttöön 

952-184 6 5 5 
PALVELEMME MA-PE 9:00-18:00 

N OPEAT TOIMITUKSET POSTI ENNAKOLLA KAIKKIALLE MAAHAN! 

WESTCOM SYSTEMS OY, POHJOLA TALO, 4 KERROS, KIRKKOKATU 8, 48100 KOTKA TERVETULOA! 
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AMIGA '9/ BERLIINI 
Amiga '91 oli kolmas .iinoastaan 
Amigaa esittelevä messutapahtu
ma huhtikuussa Saksassa. Paikka
na oli Berliinin messu keskus ja jär
jestiijänä, kuten edellisilläkin ker
roilla, AMl Shows Europe 
GmbH. Messukcskukscsta oli 
käytössä kuitenkin yksi 5 000 ne
liömetrin näyttelyhalli. 

AMl Shows'n järjestämät mes
sut suuntmlluvat perinteisesti Ami
gan kovo- ja ohjelrnistopuolelle. 
Noin puolet näyttcillcasettrtjista oli 
Amigan lisälaitteita ja hyötyohjcl
mia valmistavia yrityksiä. Pelifir-

Amiga Business Helsinki 
Ensimmäistä kertaa Suomessa jär
jestettiin 10ukokuun alussa runmat
tidealereiden ja Commodore Fin
landin voimin näyttelytilaisuus 
niille. jotka halusivat nähdä Ami
grm tosiwirnissa. Näyttely oli Hel
singissli ja se oli tarkoitettu alan 
ammattilaisille. 

Vahvin edustu.'i oli videoalan 
yrityksillä cditointi- ja miksauslait
tei.neen, sekä ruutukebä- ja esi
lysgrafiikkmm erikoistuneilla yri
tyksillä. Yhteensä näytteilleasetta
jia olj 11 . Kävijöitä oli niukanlai
scsti. ainoastaan muutaman kemm 
parinsadan neliön til;1 oli täynnä in
nokkaita runigistcja. Huhut kerto
vat kuitenkin. että syksy Jfä järjc.<;
tet:'fön uusi vastaava tilaisuus. 

ACCOLADE 
MYYNNISSÄ 
Tunnettu pelifinna Accoladc on 
CTW-lehden mukaan on pistetty 
myyntiin, hinta-arvion liikkuesa 
siinä lOO miljoonan markan paik
keiUa. Accoladen toimintaan tai 
uutuuksiin sen ei pitäisi vail--utlaa. 
koska ostaja tulee todenniiköisesti 
olemaan jolnJ toinen pelilirn1a. 

6 

moja oli Berliiniin uskaltautunut 
·vain kolme. sen sijaan mukana oli 
useita. jotka olivat ottaneet osas
tolleen mukaan kassakoneen ja 
puolet varastostaan. 

Näytteille.o'L~ett<\jia oli l 0 l , joista 
suurin (markoissa ja neliöissä) oli 
tie1enkin Commodore, jonka osas
toUa luotiin nwJtjmediaa kosketus
näyttöjcn, CDTV:n ja AmigaVi
sionin avulla. Suurta huomiot..'\ sai
vat myös Amiga3000:n tomimalii 
(A3000D. UNTX Sy.stcm V Rc
leasc ja AmigaDOS 2.0 500:11e ja 
2(XJO:lle. 

CD TV:LLE 
PELITUKEA 
Edesmenneen peliyhtiön CRL:n 
tubkista nousee On-Line Enter
tainment. joka aikoo keskittyä 
Amiga CDTV:n tukemiseen. 
Toistaiseksi On-Line julkaisee pe
lejä ST-Amiga-fonmiatissak:in. 
mutta sij1tyy heti CD-tuottcisiill 
jahka laite julkaistaan. Asiasta ker
toi englaDtilai.nen CT\V-lehti. 

Tulossa on Women On Mo
tion, jonkinlainen tictokonepi.i.I1ä
jän apu paketti, ja leppoisa lasten
peli Psycho Killer. Pi11mmjohtaj<1 
Clement 01ambers luottaa 
CDTV:n tulevaisuuteen. mutta us
koo myös. 0ttei CD-vallankumous 
korvaa traditionaalisia koneita. 

Kolmiulotteista 
suunnittelua 
DynaCADD on Dite.k lntemaliö
nalin täydellinen 3D-suunnitte
luohjehna Amigaan. Ohjelmasta 
on aikaisemmin ollm versioita 
muille koneille. DynaCaddilUt on 
eiittäin helppo piirtää kolmiwlottei
sia pijiustuksia GCP- (Geomeoic 
Coorcfo1a.te Plru1es) koor<linaalis
ton avulla. Muita ominaisuu.ks.ia. 
ovat komentoiivihistoria, laskin, 
tehokkaat opaslt1stoiminnot, mi
toitus, t.1ustatulostus, useat eri fon
tit ja vektoripohjainen fonttiedito-
1i. Yhteensopivuusongelmic.m 

AMICA 3000 TORNIIN 
Amiga 3000:sta on myös tomiko
telossa oleva malli Amiga JCXXJT. 
joka poistaa ongelmat tiJa.npuut
LCcsta. 1avalliseen Arniga 
3000:een mahtuu vain yksi tai kak
si kiimolevyä riippuen 3 ,5 ruuman 
levyke<Lsemien määrästä. Vaihdet
tavnt kiintoJevyt tai nauhavam1is
tu~ascmal ovat vain haaveil.ll. ellei 
niitli sijoiteta erillisiin koteloon 
SCSI-kaapelin päiihän. 

Sen sijaan tomimaU.iseen Ami
ga3000:een mahnm viisi kappalet
ta 7.orro m -liittimin va111stettuja 
lisäkortteja. neqä kappaletta AT
väylili:in kytkeytyviä kortteja sekä 
etulevyyn kolme 5 .25-tuumaista ja 
kolme 3.5-tuumaista laitetta. Kol
me korttiliitlimistä on sellaisia, että 
niissä on AT- jaZ01m m -signaalit 
vien::kkäin. Vinalähtcen teho on 
280 wattia. mikli riittää koko ko
neen kalustmniseen. ThknisiJLä 

tti«:.i 
c=::J,. ,,.~, 

~o-w. .. , 111"1' 

ominaisuuksiltaan kysymys on 
kuitenkin täysin samasta Am.iga 
3000:sta, mutta ainakin a.luk~i tor
nin hima Suomessa noussee har
ra51aj ien ulouumattomlin. 

CDTV El OLE TIETOKONEI 
CDTV 011 virallisesti julk!lli;tu 
Englannissa. Commodore omlis
mi CTW:n mukaan suututtamaa.n 
pienemmät tietokonejälleenmyyjlit 
ilmoittmnalla, ellei halua 
CDTV:Ue tietokonemainctta. jo
ren pienet jillleenmyyjät saisivat 
konett;1 V<l~ta kuusi kuukautta iso
jen ketjujen jälkeen. Eli siis Musta 
Pörssi saisi heti, mutta Teron Tie
tokone jourui~i odottam:urn. 

Tämä ei herättänyt suut1akaru1 

tiemua, joten Commoc!ore ti.nki 
vaatimuksiaan neljään kohtmm: 

1. CDTV:lle täytyy m1taa oma 
alue vähintään parin metrin pfuissfi 
tietokonei>ta. 

2. CDTV:n mainoksissa El saa 
csiintyii sanaa tietokone. 

3. CDTV:n ohjelnlia täytyy olla 
vähilltään 20 erilaista nimikettä. 

4. Henkilöstö täytyy pistää 
CDTV-kurssille. 

i 2 3 a 5 6 7 a 9 10 11 12 

1. Toggle refrnsh scrocn buftC?r 
2. Show c;ommund nrstory wlndow 
3. Zoom dra\ving exlE!nts 
4. Zoom drawlng last 
5. Zoom dra\ving ln 
6. loom draw1ng oul 
7 Zoom drawlng ;;iU 
8. 2oom dtawlng using wlndow 
9. Scto.O draw lng 

10. Cen1er drawm9 on loca1Jo1\ 
11. Repaint graphics 
~2. Regeneratc grophlcs 

välttämiseksi tiedostoja voidaan 
siirtää DXF-fonnaatissa CAD-oh
jelmasta toiseen. Tulostaa voidaan 
lähes mille laitteelle hyvänsä, esi
medöksi 9- tai 24--neulai.~ellc kir
joittimelle, laserkirjoittimelle. 
plottecille tai Pos1Script-mlosti
melJe. 

DynaCADDissa ei välttämättä 
tarVita erillistä digitointipöytää, 
sillä kaikki kornc1mol voidaaJJ an
taa hiirellä kuvanmdulla näkyvistä 
toimintolaatikoista. Toimintolaati-

x: a. z11s1 1: 

"kot on rak.~nettu puuksi, joten 
kerralla näkyvillä on vain mencil
lään olevaan toimintoon liittyvät 
vali.nru1t. Laatikot vjeväl noin nel
jänneksen kuvaruudusta, muna to
ki komennot voi antaa myös nlip
päimistöltä. Pi.imstukscn ja ohjel
man petu.<>asetul<sia ottjataan pe
iinteisten alasvetovålikoiden kaut
ta. Skandinavias~a ohjelmaa edus
taa rnotsalainen Rremberg Elect
ronics. puhelin +4() (0) 503-
4{)() 33. 
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AMICONOLI 
SUURI 
MENESTYS 
RuoL~in ensimmiliseL kuluttajille 
t:u·koitetut Atniga-messut 
11.- 12. 5. olivat yleisömenes
tys. Jlirjcstäjinti t.oiminecL ruotsa
laiset kilyttlijlikcrhot SUGA ja 
AUGS odottivaL DatorMagivjnin 
mukaan 2 000-6 <XX} kävijää. 
lopulta innostuneita fan~ia oli 
5 500. 

Mi::ssupaikka sijaitsi keskellä 
tukholmalaisten suosittuja retkci
lypaikkoja Skansenia. Gröna Lon
diaja Wasavarvetia. L1uantain au
ringonpaiste houkuttelikin Vasa
haUeniin rarinsadan metrin jonon, 
jossa odotus kesti muutaman tun
nin. ltsc messutila oli pieru ja e1it
täin huonosti ilmastoitu, joten sin
ne ei montasataa amigoa kemtlla 
mahtunut Sunnuntai olikin jo pal
jon rauhallisempi, sääkin oli kyl
mempi. 

Näytteilleasettaj ia oli pm·ikym
mentä. joista suuri osa oli PD-oh
jelmien. pelien ja muiden tarvik
keiden myyjiä. Commodore oli 
myö~ paikalla Arniga Visioninecn 
ja CDTV:eineen suwfo1malla 
osastolla. 

Me,o,;sujcn myynti lii.kkui koko
mtisuudcssaan puolesta rniljonna~-
1.a miljoonaan krnunua. Eniten os
tettiin kiintolcvyjä ja lislimuisteja. 
40 000 kappaleen erä tyhjiä levyk
kcilä myyti in loppuun lauantaiaa
mun aikrn1a. 

Messuihin liittyneeL seminllillit 
grafiikasta ohjelmointiin. musiik
kiin ja julkaisuun keräsivät myös 
kiiteuävästi yleisöä. Yhteensä se
minaareja oli 17. 

AmiCon jäi:jestetifän uudestaan 
ensi vuonna samaan aikaan, me
nestyksen vuoksi isommiss<1 ti lois
sa. Koskahm1 Suomessa? 
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TULEEKO 
MOONFALL? 
Hewsonin konku.rssin myötä 
C=lebden vakituisen avustajan 
.Jukka Tapaninmäen Moonfal
lin ilmestyminen kahden vuoden 
paussin jälkeen on epäilykSen <LI.Ja. 
Brittiläinen Zzapp!64 kuitenkin ar
vosteli sen yhtäkaikki ja elikoisesti 
kuusnelosve1~~i0 sai kehuja. 

Kehuja saivat miellyttävä pelat
tavumi, nopea f,111lfiikka ja erinc 

omaiset äänet 
"MoonfäJJ on mielenkiintoinen 

Elite-variantti h0ystettynä fipalJa 
Mercenarya ... Moonfa!I on me1:k~ 

kitapaus loisteliaan 64-graliikk:an
sa ansioi;tä' ', J1ehknttaa Zzapin Stu 
ja antaa kokonaisarvosa.naksi 
81 %. Amiga-versio sai vain 
76 % . multa sehän ci ollutkaan Ju
kan käsiafaa. 

TRUMPCARDILIA MENEE LUJAA 
lnteractive Video Systemsin 
11umpCard on jo p)lkään kuulL1nu1 
Amigan nopeimpiin kiintolcvyob
jaimiin. Pa.d"iaat j a Dopcirnmat oh
jaimctb<ITT ovat luom1ollisesti 
SCSl-ohjaimia, jollainen myös 
1h1mCard Professional on. 
TmrnpCardin teknisissä tiedoissa 
puhuta<.111 jopa 20 mcgatavun sisäi
sistä siirtonopeuksista sektumissa 
ja valmistaja väittää ohjaimen no
peuden olevan huikeat 1 .9 megaa 
sekunnissa DiskPetf-{1hjelmalla 
m i taltu n a. 

Tällaiset siirtonopcudet mah
dollistavat esimerkiksi suurella 
näytteenottotmtjuudclla smnplatun 
musiikin toistamisen rai korkeare
soluutioisten animaatioiden näyt
tämisen suoraan kiintolcvyltä. 
Kuitenkin vm-sinkin animaatio rrn-
vitscc erittäin suuren kiintolevyn, 
jottasiitii voidaan toistaa enemmän 
kuin pelkk~i vilaJ1du,~. Esimerkiksi 
jos yksi kuva vie keskimliä1in 30 

kiloa muistia ja kuvia näytetään 24 
kappaletta selrunnissa, vie yhden 
minuutin animaatio lcvytilaH 43 
megatavual 

1lumpCard lukee myös Com
modorcn RDB:tä (Rigid Disk 
BJock), jonka m1sioista eii ohjai
milla käytettyjä levyjä siincWicssä 
ei tarvita erillistä mount-käskyä. 
SMARTBOOT-järjestel mä huo
lehtii siitä, etfä kone bootta<t heti. 
kun levyltä OJ1 löytynyt boot-piut.i
tio. Tlimän jälkeen etsitään muita 
SCSJ-lwlteita ja k.i.intolevyn prnti
tioita korkeintmm yhden minuutin 
~umi. HyötySMARTBOOTista on 
se, että hitaat SCST-laiueet (kuten 
vaihdettavat levyt) eiv~it hidw.ta 
Amigan käyimistymistä. 

TrnmpCm·d on saatavana sekä 
Amiga 500:11e että 2000:Ue ja hinta 
YhdysvaUoissa on 279 dollmfa. 
Suomessa Th1mpC<u·dcja myy 
Acsuscfatta. puhelin (90) 536 307. 

Turbojen eliittiä 
GVP on nionut markkinoille 
68030-turbokoni.n, jossa on myös 
SCSl-liitäntä. Turboa on taijolla 
sekä 22 että 33 MHz:n versiona ja 
samalla kortilla on vastaavasti tilaa 
13 tai 16 megalle 32-bittistä RAM
muistia .. Vakiona 22 MHz:n kortil
la on yksi mega ja 33 MHz:n kor
tilla ndjä rnegaa RAMia. 

Tiedon siino muistin ja kiimole
vyn välilJli tapahtuu DMA:n avul
la, joten kiintolevytoimi.nnot kuor
mittavat mahdollisim1mU1 vähän 
prosessoria. Kortilla on FAAAST
ROM-piiri ja D25-liitäntä ulkoi
selle SCSI-laitteelle. 

Pernsmallisen 22 megahertsin 
rwfokortin omist<ijaksi pääse jo 
7 790 markalla ja tuotteita myy 
Broadline Oy. puhelin (90) 
8747 900. 

Julkaisuohjelma 
ammatti
käyttöön 
Publishing Partner Master (PPM) 
on ammattiimtiscen julkaisutoi
mintaan uu-koitettu ohjelma. 
PPM:llä voi tehdä painotnotteet 
alusta loppuun värierorreluineen 
samalla koneella ja ohjelmalla. 
Värierottelu voidaa11 tehdä ~"iidc!Jä 

eri tavalla: CMYK. ROB. HLY. 
HLS lll.i YlQ jopa yli 0,015 pro
sentin tarkkuudella. Työskentelyii 
pienellä näytöllä on helpotettu por
taattomalla zoomilla 15~ 1500%. 
Suurin sivukoko on 10 X 10 met-
... 1 na. 

PPM:n mukana mlee 24 AGFA 
Compugraphics -fonttia ja erityi
sesti tekstin muotoilukomennot 
ovat monipuoliset. l hvrn1omaistcD 
lihavoirntin, kursivoinnin. alle- ja 
yliviivaustcn lisäksi voidmm teks
tiä kitjoittaa käänteisenä. taakse
päin kall istettuna tai peilartuna jo
ko X- tai Y-akseJinsuhteen. 

01\jelmrum kuuluvat myös mo
nipuoliset kuvien ja tekstin sii110-
ominaisuudet Macii-1ä, PC:stä, 
Atm·ista ja CAD-ohjelmista. Oh
jelman ominaisuuksista ja suori
tuskyvyslä antaa hyvän kuv<m se. 
että ruot-;alainen DatorMagazin 
tehdään kokonaisuudessmm kuu
den Arnigan ja PPM:n voimin. 
Ohje! rna toimii kaikissa Amigois
sa, joissa on vähintään yksi mcga
tavu muistia ja siti:i voi kysellä 
Ruotsista: ProComp. + 46 (0) 472-
712 70. 
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Ainutlaatuinen ALL-IN-ONE COMBOkortti Amiga 2000:lle 

68030 TURBO + 16MB RAM + SCSI OHJAIN 
Korvaa neljä "normaalia" laajennuskorttia! 

Nyt 22 tai 33MHz 68030 kiihdytinkortti, jossa 
16MB saakka 32-bit RAM muistia Ja lisäksi 

• GVP l~gendaarinen FAAAST
ROM SCSI ajuri tukee käytän
nössä kaikkia nyk)jsin markki
noilta löytyyiä .'SCSl.Jaitteir.a,,_ 
mukaanlukien kovalevyt, Cu
ROM'it, Mag11eettisopuset 
taltioin,tilaitteet, ir.rouettavat 
kovalevykasetit ja nauhavarm.is
tusasemat. 

J 
• Voit vaihtaa 68000-tilaa.n käte
vä.n 11<;i8QQO .Jl1odi.;:" ik9ni~1 avul!a 

Viisi korttipaikkaa 
vapaana 

· ra1 vmt lilttäa tuon tolIDwnon )O 
stanup-sequenceen Ja valita 

GUP COMBO ja halutun tilan hiiren näppfilmillä 
jo koneen käynn.istyesså. kovalevy asennettuna 

Toimintoja riittää: 
• 22MHz tai33 MHzpima
liitosprosessorit 6~030 ja 68882 

• 16MB saakka oleva 32-bit RAM 
laajennusmahclollisuus. 4 MB 
vakiona 33 MHz ja lMB 22 MHz 
versiossa 

• GVP'n uudet 32-bittiset 4M.B 
tai l MB S1MM32 muistimoduht 
tekevät muistin laajentamisen 
helposti roteutettaval<si. 22MHz 
versiossa RAM tila;1 l.3MB ja 
33MHz versiossa 16 MB saakka. 
Lisäksi käytettävissäsi on 16-bit 
muisti, joten RAM muistia voi 
olla y]ueensä yLl 25MB ... 

• Samalla kortilla on huippu
nQI>ea "Series Il" autoboottaava 
SCSI ohjain jqssa vakiona 
FAAASTROM ajuri ja liittimet 
sisiiiselle ja ulkoisille SCSI 
laitteille 

• Suora DMA yh teys koko 16MB 
.32-bit muistilaa~·ennukselle SCSI 
ohjaimen välity sellä. A2000 
arkkitehtuurin uomioiden 
tämä on mahdqllista vill.n silloin., 
kun SCSI ohjain on sijoitettu 
suoraan 68030 väylääu lkuten 
Amifil! 3000:ssa). Ainut aatuista 
SCSI kovalevytehoa! 

• Combo 111ahdollistaa 
ainutlaatuisen laajennettavuude11 
Amigallesi; koska R.AIJ.<J(l VTISI 
laa jennuspaikkaa ovat edelleen 
käytettävissä. 

VERTAILE ITSE: 

68030 Cl'tJ & 68882 

Max kellotalt)uas 

Max 32-1111 Fut RAM 
prosessorlkortllla 
Suora DMA väylä 
myös)fi1 MB Fa.t RAM 
Dl'llA SCSI kovalevyohjaln 
prosessorikort!lla 
Vapaita koittipaikkoia 
kun 68030 CPU, SCSl·olllaln 
Ja yll 4 MB F ast RAM asennettu 

RAM laajennus mod emeilla 
SIMM·piireTilä 

1 MB 122 MHzJ tai 
4MB133 MHzl 
32-bit vakiomuisti 

A2000 COMMODOllE 
+9\11' A2500/30 

All-I•-
llJlli "1ffa 

33illltz 25-
161\18 4MB 

kyllä ei 

kyllä ej 

s J 

IC)'llä ei 

Maahantuo}a: 

Sisäinen 
SE.RIES 11 DMA 
SCSI ohjain 

Ulkoinen 
SCSI väylä 

12MB 
laaJennustila 
SIMM 32 piireillä 

l:OMMODORE 
A300D 

kylli 

25Mllz 

16MB 

kyllä 

kylli 

4 

ei 

BROADLINE Oy 
Vanha Porvoontie 295. 01260 Vantaa 
Puh: 90-8747 900, Fax: 90-8744 944 

Valtuutetut Great Valley Products COMBO turbon jälleenmyyjät : 

HELSINKI: Kruunuradio Oy 90-135 1399, Mikrokeskus Oy 90-179 465 
Spotronics Ky 90-8735 435, Suomilammi Oy 90-349 7700 

KOTKA: Westcom Systems Oy 952-184 952 LAHTI: Power Cornputer 918-527 711 
ROVANIEMI: Rovadata Oy 960-310 386, TAMPERE: X·Mani'a 931-232 168 



Yhä useammilla Amiga
käyttäjillä on mahdollisuus 
hankkia kiintolevy. Jo 3000 
markalla saa riittävän 
nopean ohjaimen ja 
pyörittimen. C= lehti selvitti 
ohjainten siirtonopeudet ja 
ominaisuudet. 

1 
tse ki inlolcvy eli pyöritin ei 
ole konekohtuinen. Amigassa 
käytetään pääa.<>iassa SCSI
standardin mukaisia kiinlolc-

vyjä. koska ne ovat nopeita. 
SCSJ:n crikoispiirteenä on. että 
kontrolleri sijaitsee kii11tolevyssä 
ja väylii liitctfäin tietokoneeseen 
pelkän sovittimen avulla. Laitteis
ton laajentaminen SCSl-väyfän 
kauLta on helpompaa ja edullisem
paa kuin muilla kiintolevystandar
dci1Ja. 
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SCSI-tyyppisi.~sä levyissä 1-..aik
ki konlrolleii lle kuuluvat korkean 
tason toiminnot. kuten virhcenkor
jaus. lehdään kiintolevyn oman 
elektroniikan turvin. Tieto tulee le
vyltä valmiiksi rarkisteuuna sovil
timcllc, joka toimii linkkinä ko
neen ja SCSI-väylän välillä. 

Näin testasinune 
'fo~tiohjclmana käytettiin jo stan
dmtliksi muodostunuua DiskS-

pcc<l 3. 1 :lli Med-tarkkuudella. 
l esti.levyinä käytettiin 40- ja 100-
mcgaista Quanrumia sekä 40-mc
gaista ST-25l:tä. 100-mcgaincn 
Qwmcum lcstattiin vertailun vuok
:.i myös AJOOO:ssa. 

l estissä kiinniteltiin huomiota 
myös muuhun kuin pelkkiiän no
peuteen. Esimerkiksi prosessotia
jru1 kululus ja liitännäl vaikuuavat 
mcrkitUivästi ohjaimen käyllökcl
poisuulccn. Vlkoiseu SCSl-liitti
mcn puuttuminen on mcrkitttivä 

puute. koska ulkoisten laajcnnu!>
tcn (esimerkiksi nauha-a<iemal ja 
skannerit) liittäminen vaikeutuu 
huomattavasti. 

G VP Ser ies II A2000 
Kuten muutkin GVP:n Amigallc 
valmistamat laitteel on myös llimä 
uusi ohjain erittäin toimiva ja lut>· 
teuava. GVP:ssä on SCSJ-ohjai
men lisäksi paikat kahdeksalle me-· 
galle Fast-RAMmia. Muisti <L'>Cn-
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~'!.!~~~ l;?a~12,tl~a~J~~ t!i1~~~2~1?.21~a !~.:~;.~!~:~X 2799. -
1:5o~X.~~~~r.l~n~!~~ ~5~0?- ~?.~M~ 1~~~2P..?a~!r!~~~~~YX- 2099. -
GOLEM SCSI II Amiga soo kovalevyohjain 1.4MB/s 
i\1uotollultaan Amtgan muotoinen Ja vartnen, tfiblf SCSI ohjain, mutstllaajennu~ 4MA, mahdolll~tm<J laittaa 
Klck.o;tart 2.0, autoboot, fa-,tFlleSystem, Amiga hus, nlkopnolinen SCSI llltln, Onantumin kovalevyt Jme .... 

GOLF.M 52MH OMH/RAM 3695.- GOLF.M 105MA OMR/RAM 4995.
G<>LF.M 52MR 2MR/RAM 4295.- GOLF.M 105MH 2MH/RAM 5595.
GOLF:M 52MB 4MB/RAM 4B95.- GOLF.M 105MR 4MR/RAM 6195. -

CtQ]t13Mmi~k ti~lnell~~I:stl!~~~~\~~ 
tunnistaa automaattisesti prosessorin. standardi DMA, 16 bittinen, ulkopuolinen 
SCSI Hitin, mukana varmuuskopiointi ja instalointiohjelma SEKÄ 6 KK TAKUU 

Golem SCSI II 40MB Ouantum 2995.- Golem SCSI II 105MB Quantom 4495.
Golem SCSI II lMMB 1Jreenery 3995.- Golem SCSI II 170MB Quantom 5595.-
Golem TURBO A500 4995.- -A2000 4495.-
sis: 68030, 68882, 2MB RAM aina 16MB saakka, 25MHz, 



AMIGALLE ! ASTA 2400 99.-AM IGA 500 LISÄMUISTI 512KB tran.._'j HJ.OdelD 
Kello/KalenterLvirtK. takuu 6kk 249.-
Alf/GA 500 Mu1sllkorH1 2MB (0.5MB chlp l.5MB F asl) ................ LL99.-
AlfGA 2000 GVP lurbo 58030 2BMHz. 4MB RAM ........................ 7999.-
A/1/GA 2000 2/8MB 2MB mulslta 1399.
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Vlrussuo jaus levyesemaporl liin ....................................................................... 99.· 
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1 MB. CPU286, 5_25• 1 _2MB driven jne• 4499_
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Chase H.Q.2 229.- Lot1L~ esprint T130 179.- W ings 229 .• 
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0amocles 199.- Manhunter l 229.- EJYOTYORJELMIA 
OiclcTraC}" 229.- Mickey s Run A. 229.- Roksiohjelma 495.-
Dragon s Hair rr 279.- Mid~;nter 229.- DeluxePaint fl J95.-
Dllck Tales "D.9.- MfG-29 279.· OelnxePaint III 'i9'.I .· 
Dungeon Master 199.- Night Breel 229.- DigiPaint 3 1195.-
Blvini 199.- Peliohjelma disk. 29.- Dr Ts KCS ~95.-
F-19 St. Fighter 229.- Power Drome 119.- MaxiPlan 500 395.-
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netaan ko1tille 1 X8 tai lx9 bitin 
(Amigassa 9. bitti jää käyttämättö
mäksi) page-muotoisia SJMM-
moduleiUa. · 

Ohjainosa vie vain vajaan puo
let täyspitkän ko1tin pinta-alasta, 
joten toinen puoli onkin varam1 
kii.nt.olevyn ki.i.nnittämiseen suo
num kortille. Valitettavasti koitin 
reunoissa ei ole mitään valwikkei
ta, joten ainakin kuljetuksen ajaksi 
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levy pitää in-oiuaa, koska hauras 
pii.tilevy saattaa murtua. GVP:n 
suunnittelijat ovat lisänneet kort
tiin pieniä yksityiskohtia, jotka te
kevät si.itä entistä yhteensopivam
man. Mm. kiintolevyn vinakaape
lin sa.:"l vedettyä kortin kumma~ta

kin reunasta. ri ippuen k.iintoJevyn 
virtaslotin paikasta. 

GVP on yksi testin nopeimpia 
ohjaimia. Se toimii myös A2000:n 
A-mallissa kitkatta - toisin kuin 
monet muut. Kortilla on nonnaali 
50-piik.k:ineu liiti.t1 SCSJ-kaapeJi lJe 
sekä takapaneelin läpiviety Mac
yhteensopiva 25-pikk.incn D
SCSI-liitin. 

GVP tukee DMA:ta, josta joh
tuen se vie hyvin vähän prosesso-
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Jos ohjain siiFtäii tietoa DMA:ll<i, siirto11ope11/ee11 ei vaikuta prosessori n 
tyyppi tai koneen kellotaaj1111s. Tiedostojen kiisittelyy11 (avaaminen, 
sulkemi11e11, luominen ... ) koneen nopeudella sen sijaan on vaikutusta. 
GVP:n A2000:n, A.L.F. 3:njaA2091 :n tuloksia parantaa h1rbokorlti. 
A590:11 tulosta liei.kellliiii ST-506-tyyppise11 liiti:i11niin kiiytliimine11. Selviisti 
11opeimma1 ohjaimet ovaJ GVP:1111afmistamia. Vertailun vuoksi km,assa 011 

myös Amiga 3000://a mitatuc aJat. 
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riaikaa. Erittäin kovalla kuormi
tuksella GVP:n gvpscsi.device vei 
11. 50-60% kaikesta vapaasta 
prosessoöajasra, mutta tällaiset ti
lanteet ovat käytännössä erittäin 
harvinaisia ja niitä esiintyykin lä
hinnä vain testitilm1teissa. Missään 
tilanteessa GVP ei haukannut 
kaikkea prosessori11 tehoa. 

Mukima seuraa ohjekirj<men. 
josta selviää laitteen asennus ko
neeseen sekä muisti.t1 ja kiintole
vyn asennukset'. Ohessa tulevalla 
korpullaon GVP:n FaaastPrep-ni
minen ohjelma. jolla levy sm1daan 
partilioitua ja forrnatoitua. Levyltä 
löytyy myös hakemistollinen 
SAS-C:llä käännettäviä sorsa.koo
deja, joi~1a selviää gvpscsi.clevi
cen käyttö. 

Mainittakoon, että GVP-ohjai
meen asennettavalla kahdeksan 
mcg<m lisä.muistilla on sii.tTOn lam
nalta entymen merkitys: jos 
DMA-sii1to kohdistuu em. nmis
tiin, ei Amigan omaa Zoffo-ll
väylää rasiteta lainkaan, va,m siirto 
tapahtuu täysin prosessorilta pii
lossa kortin sisällä. Tåmäkin lisää 
GVP:n kovaa nopeutta omalla 
osaltaan. 

G VP Series Il ASOO-HD+ 
A500-HD+ on hyvin esteettisen 
n~iköinen asennettuna A500:n Jaa
jennusväylään . Samalla se saa 
vanhan GVP:n A500-kiinLolevyn 
näyttämään jääkaapilta. Ohjainlen 
muodot myötii levät tarkasti 
A500:n muot~ja ja vänl<in on ku
takuink.iu sama. Laite on myös 
a.sialfu1en: ll1L11nan paksuinen kiin
tolevy on omalla metalli.alustal
laan, jonka alla on oh jai nosa muis
teineen ja liittimineen. 

Ohjain on lähes identtinen 
A2CXXJ:n vastaavan kanssa, joskin 
hieman pienempi. koska levyä ei 
tarvitse kiinnittää suoraan piirikor
till.e. Pi.irikortilla on paikat neljälle 
megalle SJMM-rnoduuleja, joiden 
vaatimukset ovat samat kuin 
A2000-mallissa. Kahdeksan me
gim lisämuistia halajaviJJa on mah
dollisuus l.isätä mu.istia vail1tamalla 
ti lalle kaksi neljän mcgm1 SlMM
modulia. Nopea DMA-siiito 
omaau muistiin toimii aivan sa
moin kuin A2000-versiossakin. 

Kiintolevyn fämpenem.isen es
tämiseksi on yläkmmessa pieni 
tuuletin. Myös ulkopuolisten l.isä
laitteiden liittäminen GVP:hen on 
mahdollista lailleen takmrn olevan 
25-nastaiscn SCSl-liiltiroen an
siosm. Laitteen mukana on myös 
oma vutalähde, koska muisti ja 

kiintolevy viev~it paljon vi.t'!aa. Äi
ti.kortilla on Mini-slotiksi nimetty 
liiti.n, johon tulevaisuudessa voita
neen liitWä GVP:n lisälaitteita. 

Laite on hyvin paljon GVP:n 
A2000-ol~aimen kaltainen 
myös suorituskyvyssä. Ainoa rat
kaiseva ero on oikeastaan Mini
slot ja erilainen muistityyppien 
(SHvfM.-moduuleiden) hallinta äi
tiko1tilla. Myös käyttöohjeet ja 
oheisohjelmistot ovat samat. Kos
ka A500:a käytetään nmsaasti pc
Jikoneena, on GVP:nkotelon pääl
lä ns. peli.kytkin. jolla levyn saa 
poistettua koneen tietoisuudesta. 
Muistilaajennus löytyy koneen 
muistiavim1udesta vielä pelikytki
men kälintämisen jälkeenkin. 

SupraDrive SOOXP 
SupraDrivc on GVP:n tapaan pie
nikokoinen ja siro. Sisäpuolella on 
tosin hieman väl.iempää kuin 
GVP:Uä. K.iintoJevynä käytetään 
joko Conne1ia tai Quantum 
SLC:tä, kapasiteetista riippuen. 
Pi.i.riko1tti on koko laitteen pituinen 
ja ohjainosa vie noin puolet kortin 
pinta-alasta Toinen puoli on v11rat
ni lisämuistiliittimelJe ja lisän1uis
likannoille sekii muistin ohjauslo
giikalle. Äitikortille saa asennettua 
kaksi megaa Fast-RAMmia 256k 
x 4 bitin DRAMeilla. Jisäkortille 
kuusi megaa 1 M x 4 bitin DRA
Meilla. 

Supr.rn hm'Clwarc-asetusten 
vaihtaminen käy helposti koteloa 
avaamatta. SCSJ-laitenw11eron, 
autobootin ja nmistitestin pois- ja 
päälJe]aittaminen käy helposti 
DTP-kytkimiä kääntämäl.lä laitteen 
reunasta. Takapaneelissa on stan
dardi 25-nastainen SCSl-liitin, pe
likytkin ja virtalähteen liiti.t1. Supra 
ottaa tarvittavat jännitteet no1111aa
listi koneesta, mutta jos kytketään 
lisää muistia tai suuri kii.ntolevy. 
saattaa A500:n oma virtalähde jää
dä liimi pieneksi. 

Supra saattaisi olla e1ittäin suo
rituskykyinen ja mukava käyttliä, 
mutta Byte-sync-standardin mu
kainen tiedonsiuto syö kaiken pro-
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TÄYTTÄ ASIAA 
AMIGASTA 
• Syyskuun numerosta alkaen C=lehti on Amiga
asiantuntija numero yksi - jopa nimeään myöten. 
Uudistunut C=lehti keskjttyy Amigaan ja sen 
ohjelmiin ja lisälaitteisön perinpohjaisuudella, 
johon vain C=lehti pystyy. 

PERUSTIETOA 
• C=lehti ottaa aloittelijat otteeseen, joka saa 
painijankin kateelliseksi. Se tutustuttaa käyttö
järjestelmään kädestä pitäen, esittelee hupi- ja 
hyötyohjelmat, kirjoittaa tekstureista, musii
kista, kuvista, animaatiosta, kaiken selvällä 
suomen kielellä. 

LISÄOPPIA 
• Uudistuneen C=lehden seurassa ei etevä
kään harrastaja pitkästy. Amigasta löytyy 
uutta koko ajan - ja kaikki se löytyy tietenkin 
myös C=lehdestä. Toimittajina ovat maamme 
johtavat tekijät, ja asiantuntijoina maailman 
Amiga-huiput. 

UUTISIA, 
IHMISIÄ 
• Kuka käyttää työssään Amigaa ja mihin? 
Mitä tapahtuu pelitaloissa? Uusia lisälaitteita, uusia sovel
luksia. Tänään uutisina C=lebdessä, huomenna kenties jo 
kaupan hylJyillä. 

TI' AA NYT AMIGA·ASIANTUNTIJA! 
• Jos sinulla on Amiga, sinuJla pitää olla myös ajan tasal
la olevaa tietoa sen mahdollisuuksista. • Uudistunut 
C=lehti tuo tiedon suoraan kotiisi 6 kertaa vuodessa 153 
markalla. • Jos olet MikroBitin tilaaja, saat C=lehden 
vuosikerran 113 markalla. 

AMIGA 
COHHODORE - KÄYTTl ÄN ERIKOISLEHTI 

8 Tilaa nyt oma Amiga-asiantuntijasi soittamalla nume
roon (90) 120 670 tai palauttamalla lehdessä oleva tilaus
kuponkil , 

Tilaukset (90) 120 670 

~ERIKOISLEHDET OY 
'1"!"" ifECNOPRESS 



sessonaJmi. Tiedonsiirtonopeudet 
ovat kohtuullisen suuret, tosin ne 
eivät pföjää GVP:n huimille no
peuksillc. 13 yte-sync: on Suprnn 
kehittämä tieclonsi i11omcnctel mä 
ohjaimelta koneelle, _ja se on ri i sut
tu versio aiemmasta Word-syne
stancl;u·dista. 11::stiohjclman moni
muotoisuudesta huolimatta. pro
sessorikurnrnitu!i pysyi vakiona 
k.oko testin ajan. 

Levylle on valmiiksi insralloitu 
Workbench 1.3.2 sekä Express
Copy-varmuus.kopiointiohjeJma. 

C-liihdckoodeja supra.dcvicen 
käyttöön ei valitettavasti löydy. to
sin paksu ohjckitja käsittelee sen 
käyttöä jonkin vemm. Supr;m mu
kana tulee SupraTools-niminen le
vyke ja SupraBoot, joilla levyn saa 
käyuöön. vaikkei käytössä olisi
karu1 Kickst<U1 l .3:sta tai myö
hempää. 

Prnfcx HD3300 
Fyysi~ei;ti Prolex on kookas har
maa metalli laatikko. joka vi.italäh
tcinecn vie melko paljon pöyfäti
laa. Profexissa on aito PC:n 8-bitti
nen RLL-kontrolleri sekä ST-506-
kiintolevy, Loisin sanoen edelleen
kehitctty AHD-viritys: Profex osaa 
autobootata kiiytelliicssH Kicksta1t 
l .3:a. Muilla Kickstwt-versioiJJa 
Prnfexi11 käyttö ei sitten enää on
ni.~tuka;m. 

Octagon-kiimolevy on melko 
hiljainen. mutta luku-kil:ioimspään 
siiJtclyslä Whtec melko voimakas 
ilär1i, jota peltinen kotelo vielä ko
rostaa. Laitteen mukcum tulee ul-
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koinen vir1al~ihde kiintolevyn pyö
ri ttämiseksi. 

Lailt'. on melko hinnakas .laa
n1un ja toimin1am1 vem1ttuna. 
Kont:rolleriin on mahdollista liittää 
vielä toinen ST-506-1.iiläntäinen 
kiintolevy rinnalle. Valitettavasti 
l<LiUee&>a ei ole sopivaa ylimUärfös
tä virtaliitintä ja toinen levy pitäii 
tietenkin jättää kotelon ulkopuolel
le, koska kooka~ ol~ainosa PC:n 
RLL-kontrolle1in kera vie nmsaas
Li ti laa. 

A590 
Ohjaimessa on sekä SCS T- että ST-
506-1 i.i tän näL Laite toimitetaan 
halvahkol.la 20-megaiseUa ST-
506-kiintolevyUä. mikä tietcnki.t1 
osaltaru1 Ja5kee laitteen maksirni
nopeutta (ja hintaa). Todelliset te
hot päästetään itti vasta SCSJ-lii
Wnnän kautta, joten ensitöikseen 
uuden kiintolevyn omistaja saakin 
heittää vcsilintua mukana tulevalla 
levyllä ja ostaa kunnollisen 3.5 
ruuman SCSI-kiintolev')~1. 

Ohjairnessa on puoli megaa 
Fast-RAMmia, joka on tutuilla 
DlP-koteloicluiJla 256k x 4 bitin 
DRAM-piireillä lai:ijenneU.avissa 
aina kahteen rncgarn1 asti. Laite on 
myös kohtalaisen edullinen vem1t
tu11a suorituskykyyn. SCSl-liitän
nän kautta siirtonopeudet nousevat 
lzil1eUe 2090:n huippnnopeuksia. 
Koska ohjain on Commodoren te
kemä, tukee se myös jossain mää
rin Rigid Disk Blcx:kia ja luo1mol
lise.srikin autobootria sekli oikeaa 
DMA-sii1toa. 

A590 on tiukka kilpailija 
GVP:n konuulleriUe. Valinta näi
den kahden kontrollcrin vällllii 
voikin olla vaikeaa, koska A590 
häviää nopeudessa hiermm 
GVP:lle, multa toisaalta A590:een 
voi hclposli liittää halpoja ST-506-
kiintolevyjä. 

Levylle on valmiiksi installoitu 
Amigan oma Workbem;h-yrnpä
ristö, joten laitteen käyttöönotto on 
helppoa. Myös käyttöohjeita on 
nrrn;aasti. Laitteen voi tietenkin 
bootata myös l.2:n alai~uLrdes&a, 
mutta tällöin joudutmm wrvaulu
maan korppuun koneen henkiin
saamise.ksi. 

Commodore A209J 
Comrnodoren A209 l on DMA
pohjainen SCST-ohjain. joka kor
vaa aikaisemman A2090-rnallin ja 
korjaa sen pumteita. A2090-m<tl
lissa ollut ST-506-kiinto!cvyohjain 
on jätetty kokonacu1 pois, ko~ka 

Välimuisti lisää nopeutta 

Uusimmissa SCSI-levyissä on 
eräitii mielenkiintoisia crityispiiJ·
teitä. esimerkiksi tiedon keräämi
nen usemmalta levypinnalta yhden 
levyn pyörähclyksen aikana. Tieto 
puskuroidaan kaikilta lcvypin11t1il
ta. joissa halutun tiedoston osm;ia 
löytyy kiintolevyn sisäiseen väli
muL~tiin (caehe), josta se vastaan
netaan ohjai melle. 

Sama periaate toimii myös toi
seen suuntiwn: välimuisti.in syöte
tään tietoa enemmän kuiJ1 mitä yh
delle pinnalle rmtl1tuisi ja levyn 
oma logiikka osaa sijoittaa tiedon 
eri urille. Yhden kierroksen aikana 
väli.muistin sisältöä kirjoitetaan 
esimerkiksi kolmelle pinnalle sa
manaikaisesti. 

Otetaan esimerkiksi kiintolevy 
X. Yhdelle uralle menee tietoa 17 
kiloa. (34 sekto1ia, 5 12 tavua jo
kaiselle). G4 kilon välimuistin tur
vin levyn siirtonopeus saadaan 
nousemaan kolminkeruti~eksi. 

koska 64 kilon viilimuistiin mah
tuu kolmen pinnan sisältämä tieto 
kerralla. Kun tieto on saan1 pusku-
1iin. se liihctctiiän salirn1annopea~ti 
väyhille ja uutta tietoa aletaan siir
tää väli.muistiin le\·')'ltä. Tumä vaa
tii tietenkin sitä. että siinettävä li.o:
t.o on päällekkäisillä w·illa ja käy
tetty klintolevy on niin älykäs, että 
se osaa kerätä tiedot usem malta 
pinnalta samanaikaisesti. 

ST-kiintolevyt ovat hitaita ja 
SCSI-levyjen hinnat ovat pudon
neet jyrkästi viimeisten parin vuo
den aikana. 

A209 l perustuu Westem Digi
t.alin WD33C93-SCSJ-piirin ja 
Commodorcn oman DMA-ohjai
men käyttöön. Kottti on tiiysipitk1i 
ju silJä on Li.Jaa 3,5-cuumaiselle 
kiintolevyllc ja kal1Jelle megata
vullc 256k x 4 bitin dynaamisia 

RAM-piirejä. Muistia voi kalustaa 
0, 5 12. 1024t:ai 2048 kilntavua, ja 
koko valitaan yhtä siltausta siiru'i
mäJJä. KorLilla on v.i.rtaliitin 3.5-
tuumaiscJJe k:i.intoJevyllc s.ckii 50-
napainen SCSl-kaapeLiliitin. Taka
na on normaali 25-napainen D-lii
tin lilkoisten SCSI-laitteiden Jiitfä
mistä varten. 

A209 I on autobootUJava j<t tu
kee Commodmcn Rigid Disk 
Block -stmidardia. joka mahdollis
taa ki intolevy<L~emien siir1ämisen 
koneesta toiseen ilmm1 niiden uu
delleenalustamista. RDB-standar
clin ansiosta mountlist-tiedoston 
käyttö on tarpeetonta, koska kiin
tolevyn partiliointitiedot ki:Ijoite
ta<m suoraan levylle ja SCSI-oh
jain lukee ne automaattisesti ko
netta käynnistettäessä. DMA-toi
minnon ~u1siost:a A209 J on nopea 
ja kuom1itrna koneen kesku.syksik
köä snhteel 1 isen vähän. 

A209 J-ko1tti on siisti ja asialli
sen nUköinen. Sen takaos<L~sa on 
metalJivahvistus, jonka ansiosta 
kiintolcvyn kiinnitys kortilJe on 
erittäin tukeva. Ko1ti11 mukana on 
50-napainen SCST-kaapel.ija vina
johdin koitille tulevaa kiimolevyä 
va11en sekä levya~rnan kiinnitys
f'ULt vit, joiden löytäminen voisi 
muuten aiheuttaa ongelmia. Ohje
kirja on paksu ja havainnol.Jinen ja 
sisältää nrnsaasli kuvia. Muk<ma 
ovat myös yksi tyiskohtaiset ascn-

GVP Series 11 GVP Series 11 SupraDrive 
A500-HD+ A2000 500XP 
QuantLIJll 1055 Quanturn 105S 
BroadJjne Oy BroadJine Oy We>.tcorn Systerrn: Oy 
(<x.l) 8747 9(X) (<x.l) 8747 900 (952) 184952 
50 Mt4 575, - 50Mt4800.- 52Mt3695,-
105 Mt6450,- l05ML6700.- 105Mt5150,-

(sis. 5 t2.krRAM1 
l,iinfännät: SCSI SCSI SCSI 
DMA: Kyllä Kyllä 
Autoboottaava: Kytfä Kyllä Kylfä 
l~isärimisti: 0--8Mt 0 - 8 tv1t 0,5- 2 Mt (8 Mt) 
D25-SCSI: KyUU Kyfö Ky llä 
NikyUtin: Kyllä Kyllä Kyllä 
Kiifämme: Nopeus. ohjeet, Nopeus, ohjeet, Oheisdokumentointi 

l<oteloi111i yhreen$opivuus 
Moitimme: Syö pmsessonaikaa 
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DMA:n ihanuus ja RDB 
nusobjceL 

AscmmslcvykkccUä on Com
mod()ren HD1bolbox-objelma. 
jolla SCSJ-laittciden asetuksia voi 
muuttaa ja jolla kiintolevyjen parti
tiointi ja alustus voidaan helposti 
tehtfä. Mukana on myfo muita 
apuobjelmia, kuten RAM-testi, 
jolla A209 l-kortilla olevan muis
tin toiminnan voi tarkistaa. 

A.L.F. 3 
Saksalainen A.L.F.-ohja.in ei käy
tä Lic<.lonsiutoon DMA:ta, mutta 
on silti kohtalaisen nopea eik~i ku
luta kaikke..'1. keskusyksikköaikaa 
alkeellisten SCST-ohjainten tn
pruui. Ohjaimen SCSl-liitänntistä 
vastan tava!Jjsuutlesta poiketen 
53C94-pii1i, joka kokeilujen pe
rusteella selviää ohjelmaversion 
3.4 avustamana tehtävistään oi
kein hyvin. ALF. toimii mai
niosti myös nmrha-a~emien ja 
vaihdettavien kiintolevyjcn kans
sa. jotka aibeuttavat joillekin oh
jaimille ongelmia. 

A.L.F.-krntiJla on tilaa myös 
3.5-tuumaiselle kiintolevylle, 
muttei Jisämuistille. Kiintolevyä 
ajatellen kort illa on 50-napainen 
pii.kkfrima SCSI-kaapelia ja 4-ua
paincn Liitin lcvyascman virTru1-
syöttöii vmien. Kortin takana on 

tavallisec;n tapi41JJ 25-napainen 
SCSI-liitin nauha-<1>cman tai mui
den ulkoisten laitteiden 1 iiuämistä 
varten. 

A. L.F. -oltjaimen erikoisuutena 
on mahdollisuus suojata kiintolevy 
salasm1aUa luvatoni.a käyttöä V<L',

taan. Koneen käynnistysvaihecssa 
näyuöön mlee valikko, jonka avul
la voi kytkeä kiintolevyn pois toi
mirumsta esimerkiksi pelien pelaa
misen <~aksi tai syöttäii salasanan 
ja aloittaa koneen nom1aali11 kiiy
tön. Salaswiatouninnon voi ohittaa 
kokonmm ()hjainkortilla olevilln 
siltauksilla. 

Siltausten avulla voi myös v~~ita 
kortin oman SCSl-laitenume.ron ja 
kortin käyttämän keskeytyksen 
(mitä Amiga.<>sa ei kosk;ian tarvi
ta). Autob0<1ttaukscn voi kytkeä 
Kicksra11 1 . 2:ta wuten pois tai ko
ko ko1tin voi passivoida omilla sil
t<tuksillaan. Joidenkin laitteiden 
kanssa ongelmia aiheuttavan dis
co11nectlrcconncct-toin1innon voi 
niinikään kytkdi pois toi.minmista. 

Supra W ordsync 
Supra on pohjautunut A.2()(l01x:r
heen kiinrolevyohjaimissru.m 
Wordsync-tekniikkaan aiua siitii 
lähtien klm DMA hylUttiiu hanka
lana ja toimimattomana; &1.ivail1a11 

OMA (Oireet Memory Acccss) 
tarkoittaa tiedon ~iin:oa prot;essoria 
rasittamatta. Markkinoilla on usei
ta SCSI-ohjaimia, jotka tukevat 
Dl'vlA:ta ja ovat nope<u11pia kuin 
ne ohjaimet. jotka siirtävät tietoa 
ilman OMA:ta. Käytännössä 
DMA:n tukeminen tarkoittaa ~j[L~ 
euä ohjai.n siirtää tiedon levyltä 
suornm1 koneen kcskusmuistiin 
prosessorin suorittae..~sa muita teh
tiiviit 

Osa markkinoilla olevista ol~jai
mist:a 011 ns. Pseudo-DMA-ol~jai

mia. Ne toimivat hyvin pitkälle 
DMA:n vara~sa, mutta prosessori 
joutuu kuitenkjn sij1tämliän Li<:X.lon 
lopulfuclle paikalleen. Tiissä sääs
tetään kuitenkin useita kymmeniä 
kelloja.ksoja ver1'3ttuna menetel
mään, jossa prosessori hoitaa koko 
siirron ohjaimelta lopulliselle pai
kalleen muistiin. Pseudo-DMA:n 
etuina on logiikan yksinker1aisuus 
ja haittana prosesso1i n kuormitta-

monet OMA-ohjaimiin liittyvfä 
cll.Dakkoluulot alkunsa juuri Sup-
11111 D.tvlA-ohjaimesta. Wordsync 
on tekniikkana tuttuja turvall.inen. 
prosessori n avulla ( 16 bittiä ken'lll
taan) tapahtuva siirto syö kaiken 
saatavilla olevan proscss01iajan, 

A590 SupraDrive Commodore ALF. 3 Profex 
WordS ne A2091 HD 3300 

Kiintolevy: Vv IJ').lOlt> Quantum40S Quamum 80S Qu<mttu11 8U:-i Ocmgon KL330 
Maähantuoja: Ko111e1llokeskus Oy Westcom Systems Oy - Powcr Computers Komentokeskus Oy 
Puhelin: (981) 227741 (952) 184 952 (918)527711 (981)227741 
Hinta: 20 Mt 3 495,- ohjain '>95,- objain 1395.- ohjain 1 695,- 30Mt3495.-

(sis. 2 Mt RAM) 50Mt3 195,- 52Mt369tL-
105Mt4350,-

Liifännät: SCSJ ja ST-506 SCSJ SCSI SCSl ST-506/RLL 
DMA: Kyllä Kyllä 
Autobooltmwa: Kyllä KyllM KyUå KylUi Kyllä 
Lisämuisti: 0- 2Mt 0-2Mt 
D25-SCSJ: Kyllä KylHi Kyllä 
Pelikytkin: Kyllä 
Kiitämme: Hyvät oheisohjelmat kohtilaisen nopea 

Moitimme: Hintaan kuuluu hidas Syö proi;~--~soriaikaa Syö pr(Jses:;oriaikaa, ei 
S"l'-506-kiintolevy SCSla, vaatii KS·l .3 
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minen. K.äytiinnössä prosessorin 
kuonnilL1s on kuitenkin vilhiiistä 
cikii raskaassa käytössä esiinny 
vastaavia tahmailuja kuin ei
OMA-ohjaimilla. 

RDB eli Rigid Di~k Bloå on 
Commodorcn kehittämä levyn 
tmmistusjtirje..~telmii. jolla eri val
mist<tjien ohjaimilla käytettY.iä le
vyjä voi käyttää toistensa k<UlSSa 
ri~tiin. Esimerkiksi GVP:n ohjai
mella ro1matoi tu ja täytetty levy on 
täysin käyttökel poincn Commo
dorcn ohjaimcn km1ssa. RDB:ssa 
määritellään levyn ominaisuudet. 
mm. lohk(ljen määrä ja koko sekä 
tiedostojätjestelmä. Myös LA.S
T - m ja LAST - LVN-kentät 
ovat RDB:s:.;ä. joten sopivalta 
RDB:n määrittelyllä boottaust.1 
koneen käynnistärnisen jälkeen 
saa nopeurettua jonkin ve!l'an mää
rittelemällä kentät tosiksi. Tållöin 
muita SCSl-laittcitu ei enää ctsiti.i 
vaan kone bootta<t välittömästi. 

mutta ainakin eJ1tise11 DMA-ohjai
men ongelmilta vältytiiän. 

Supran autoboot lukee: Rigitl 
Disk B lockia ja siis myös Fa~tfile

System-pwtitiolta rapahtuvaa 
boottia. Kaiken muun hyvän lisäk
si RDB-määiityslcn mukaisesti 
fonnatoidut levyt ovat keskenään 
suora~m vaihtokclpoisia, Supralla 
fom1atoidun levy1J voi kytkeä 
vaikka GVP:D perään ja kone voi
daan suoraan bootata levyltii. Käy
tännössä eri valmistajien RDB-lo
teutuksissa luntuL1 olevan picniii 
eroja. 

Supnm installointi on periaat
teessa helppoa. tmvittavm ohjel
mat ovat intuitiivisia ja booltilevy
kettä ohjaa scripti. joka ehdottaa 
käylläjälle automaattisesti oikeaa 
toimenpidettii uutta levyä insL.1lloi
taessa. Ongelmia tuleekin vain.jos 
käyttäjä ei halua ali~tua normaalin 
uuden käyttäjän asemaan ja aloit
taa kaikkea manuaakja lukemalla 
ja bootcilevykkceltä boottaamaUa. 
l'vlikäli. ohjeita malttaa seurata ei 
i.ru:talloii1ci tuota hankaluLtksia. 
Ohjeet ovat tuttuun t.1paan englan
ninkieliset. 

Supran suo1itus.kyky on ciittävä 
mutta ei enää huippuluokkaa. Siu·
tonopeudet oikeanlamuisi.a SCSI
levyjä käytettäessä ovat S<Xl- 600 
kilotavrnl sekunnissa ja 68020- tai 
68030-lllrbokortti nopeuttaa siittoa 
edelleen. Toimima on tuotett<lvaa, 
ainoa rniinu;; on prosessorikcskei
scn sii1totavan ail1euttama kaiken 
vapaan proses~ori1~jru1 menetys. <> 
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Amiga-mallit A500, A l 000 ja A2000 eroavat toisistaan 
lähinnä ulkomuotonsa ja mekaanisten mittojensa 
puolesta. Kaikkien sydämenä on 16-bittinen 68000-
prosessori ja kolme äänestä, grafiikasta ja näytöstä 
vastaavaa erikoispiiriä. A3000 sen sijaan pohjautuu 
uudempaan ja tehokkaampaan 68030-prosessoriin sekä 
joukkoon uusia erikoispiirejä, jotka siirtävät koneen 
kokonaan toiseen teholuokkaan. 

8520 L'O (klrjoltln,levyasema) ------~ 
RGB vldeo·slgnaall 

Enhanced video-signaali 
Video Adjust 

Enhanced onlel 
.Ääni olkea Ii! ~-
Aänl vasen ---tt::1" 
Audio lllter 

Video hybridl 

Amber 

Paula (8364) 

Enhanced· 
näytön RAM 

Videoslgnaallt 

Akku 
Denise 

Reaalla!kakello 

32768Hz kide 
kellolle 

FAT Agnus 2Mt 
Vlrtallltln 

Chlp-RAM 1Mt 
(+1Mt) BOns 

Väyläpuskurlt 
PAL·pllrlt 

ZORROIUlll 
-signaalit 

Ledlen llltln 

MC6881 12mate-----------~ 

matllkkaprosessorl 

16 

Jukka Marin 

Näin toimii 
Amiga3000 

SCSl·llftln 
Centronrcs-llltin 

SCSl·llltln (sisäinen) 
.....---------- Levyaseman llltln 

8520 1/0 (levyasema,RS232) 
SCSl·ohjalnpllrl (WD33C93A) 

Llsälevyaseman llltin 
RS-232 

RS-pusklrlpllrl 
(1489/1488) 

2xROM 
(128kx16blt) 

2xEPROM 
(128kx16blt) 

Hiiri portti 

Hllrlportu 

SUPER DMAC 

Näppälmlstöllitln 

Prosessorln kide 
(32/50MHz) 

Vldeokelloklde 
28.37516MHz 

FATGARY 
MC68030·16(·25) 

RAM16Mt 
(1 Mx4blt/4Mx4blt ZIP) 

RAM 1Mt 
(1 Mx4blt) 80ns 

RAMlen data
puskurlt 

CPU-laajennusväylä 
RAMSEY 

~------------FATBUSTER 
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A
miga 3000 on cn~im
mäinen 32-biuincn 
Amiga. Koneen muisti. 
o~ite- ja dataväylät -;e

kä osa 10-laitteista ovat täy~111 32-
binisiä samoin kuin koneen laajen
nuskontipaikat. Suuri!.lll kovo:.sa 
tapahtunei:.ta muu1ok:.is1a huoli
matta A3000 on ohjelmallisesti lä
hes täysin yhteensop1va aikaisem
pien Amigoiden kanssa - edellyt
täen, enä ohjelmat on tehty Com
modoren antamien ohjeiden mu
kaisesti. 

Tekniikka tutuksi 
A3000:n lohko.kaavio on pohjim
miltaan melko yksinkcnainen. 
Kuvtm l oikeassa reunos~u ovm 
68030- ja 68882-pro~es~ori i ~ekä 

niiden alapuolella liitin, johon voi 
a-;enwa nopean vtili111uis1i11 nykyi
siä pro~~son.:iw vur1cn. wi 680-!0-
kiihdytinko1tin. jolk: ko11tipaikka 
on aJunpctin tarkoitcuu. 

Koko kuvan halki ulom1vat 32-
bittiset O'>Oite- ja data\'äylät. joiden 
kautta lieto !.iirtyy jatkurnlla :!O 
megatanm '>Ckunti,auhdilla. het
kellise1'li jopa 33 mcgatavua ~
kunnis~l. Viiylicn alapuolella on 
32-bittincn käyuöjlirje.'>IClmä
ROM. jonka koko on 512 kilota
vua. T:illä he1kellii ROM muodo~
tuu kahdesta c1illi!.CMä pii1is1ä. 

68030/68882 
Motorolan 68030-.ia 688lt!-pru"-~s-;<.1ri1 
isiinnöivät A3000:n toi111i11toja 2~ 
MH?:n kellotfil\juuddla, mikil knko
naislLLkutoiminnoissa mmw A3lXXl:llc 
10-kcrtaisen nopcuuen 68000-puhjni
~iin Amil;(oihin vcmlllllm1. l .iukuluku
toi111in11oiss;1 cm voi crilli..cn 1m11ema
tiikkaprosc. ... ,orin an~io:.w 011:1 jopa 
2..J.-1..kertninen. 16 Ml loi AJO(X):s-,a 
matem;uiillaprosc,~rina on halvem
pi 68881. joka on l1hjd111all isc'1i liiy,in 
yhteensopiva 68882:11 kan,..a. 

SuperOMAC 
We-lcrn D1g.italin WD33C91A-SCSl
ohjainpiuin <.ovinami-,e<;ta Amigan 
väyliin -.ckii SCSl-\'ä)'län DMA-101-
minnoi,1.i huolehtii Sup.:r D~ IA ·Oh· 
jain. DMAC w.ähiiii Flr0-'<ihrnui'
·,in. jonka an,ioi.ta SCSl-niylfu1 8-b1111-
nen tieto -.a;.ldaan 'iirrcny1i Anugan 
muistiin 32 bitin p:d<~'ina. mikii ..:iä,liiii 
väyliiaik<~1 ja nopeulk'IH J..1i11tokv) n toi
mintrui. Super D~IAC -p11rin an,iO\m 
kiintolcvyn lukcm11!<;!11 kuom1in;i;i ko
ne<::n ke.~ku~yksil..köä vain hyvin vii
llän. 

Vidiot 
Vidiol ei iise nsiassu ole van-;inaill\:n in
tcgroilu piiri vaan hybriui, joku muun
llt<l digitaalisen kuvasignmdin ;111:tlogi
~eksi . Yiuiot kiisitldec 111yös kuv•m 
vaatimia ~ynkmnoin1isig11aalcjn. 
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Amiga 3000:ssa 
lis~ikortit asennetaan 
vaaka·a~enloon ZORRO 11/JJl
lyfärkortillc. 

koska 32 bittiä leveitä 111uist1.:ja ei 
vic lii o le olemassa. 

Da1aväylän alapuolella on 
Rmmcy-piiri,joka hoitaa A3000:n 
~iilikottilla olevien DRAM-muisLi
piirien virkistyksen ja osoitteiden 
muhipleksauksen. Äitilortilk 
mahlllu maksimissaan 16 mcgata
' 'Ua FAST RAM -muistia. joka ko
konaisuudCl>Saall on Ramseyn v~
Luulla. Ram.-,ey tukee Static Co
lumn Mode -muistien käyttöä. mi
kä nopeuttaa muistiosoiruksia par
haimmillruui noin -IO prosen1tia. 

Ram!>ey !.isältfili myö;, DMA
ohjaimcn osoitclm.kurit ja -rekiste
lit. FAST RAivl -mui~ti liinyy 
A3CXlO:n osoireväylään Ramseyn 

Fat Agnus, P-aula ja Denise 
/\1niga11 11opean gwfiikan. -10% värin 
ja piirhaimmillaan CD-soinime11 la:1tua 
hipovan äänen takana on kolme eri
koi~pi i1fä. jotka yhdessä muodo~luvrn 
1chokkann apujoukon koneen kcsktL~
yksikön ruekJ>i. /\gnus. Pl.ll1laja Deni-c 
hoitavat niiytön ja äänen li~iik~i levy
asemia. RS-pontia sekä hiiri-japeliol1-
1ai11lii1;in1öj:i. Piiril sisiilt1ivfä yhtccn-;i1 
25 ()MA-kanavaa, jo1ka huolehuvm 
1ictlnn ,ijrm.,ta muis1in ja obei~laillci
dcn välillä ilman kc~kw;yl..sikön apu;i 
ja vapauuaval siten 680.30:11 liirkeäm
piin tchriiviin. 

Amber 
Amher on uusi crikoispiiri. joka 1arkoi-
1uhcc11 var:mujen tlynaamistcn RAM
piirien avulla pu:.kuroi nä)1ölle menc
v:lii kuvaa Ja poistaa lomi1ettu1a näyuö
tiloja kii) tcnäc .... ..;ii kuvista ham1illisen 
värinän. Samalla kuvas::.a näkyvät vaa
k:.t,uLmtabcl juovat katoa\•at ja ku' a,,1a 
111lu.- vakaa ja vfuipinnoi'ta ias::usta. 
/\mberi11 Jil oheispii1icn muodoswmnn 
Di.,play Enhancer -kytkemä kaksinker
t:ii,taa kuvataajuuden. joten niiden yh
teyucssii 011 käyreltlivä multisync- lni 
VGA-n1iynöä. A3000:ssa 011 edeJJeen 
myös 1101m:u1l1 RGB-liitänfä tavallisia 
108+.tyyppisiii näynöjä va11en. multa 
liilä liilänliiii l..llytcl1äc.'>>ä Displuy En
hunceii:-.111 ~i ule hyötyä. 

'"' ja dataväylälin 74P245- · '\ soa yhtä muisLijaksoa kohti. 68030 
puskLU-eiden välicyksellä. Muisli- pystyy osoittamaan muistia kii.11-
pii re inä voi J..Uyltlfä joko 256k x 4 tien kcllojakson viilein eli 1101inaa-
bit1iä tai 1 M x 4 biuiä piirejä, joi- li-.ti AJOOO:ssa on käytössä kolme 
loin suurin 111ui~ti11 määrU on 4 tai odotustilaa (wait state). 16 Ml lz:n 
16 megawvua. Kaikkien käytetty- koneessaodotustiloja on kaksi. 
jen piirien on ohava ~amaa ryyp- Odolllstiloisia huo limatta 68030 
piti. toimii lähes huippunopcudella:m. 

Ongelmana odotustilat 
opeita mikmpro~~'><m:itaja \Ull

ria kcllotaajuuk~ia kiiytclllics-.i.i on
gclmak ~i muodosluu muisiicn hi
tau~. Vaikka A3CXXhll<l käyteläiin 
80 nano:-ckunnin dynaami~ia 

RAM-piirejH. yhlc.!c.!n muiMijak
:.tion kuluu !>iltt 200 mmo~kumia 
aikaa. mikit va.<.t;U\ viittä kcllojak-

CHIP RAM 
32-binincn /\gnuk,c11. Pm1'3n ja IJeni
'en 1yöalur.:em1 toimiva CI llP RAM on 
mk<•nne11•1 ~ tai 1 fo,la yhden 111egabi1in 
(256 k x -1) dy113amise,J(l RJ\lvl-piiris
tii. 68030-proscssori p1fa~ce CHIP
rmiistiin 32 billill leveWi vUyl:iii pitkin. 
mikä nopeunaa joitakin gratilkkntt)i
mintojR huommmv:i,ti 3ikai<iempiin 
Amiga-111:1llc1hin verr:1ttu11a. Vaslaa
vaqi~en näynb1ilojcn v:11ku1us kc;.ku,. 
) 1..-;il..ön nnpcul~'Cll 011 vähentynyt mer
kittiMbti. Li<.lll..'i 080~0 py,tyy toimi
maan 1äyde!Hi nopcudcllnan näynö1i-
1a.,ta .1a bhnenn l.uorrni1ul.-.e-.1a riippu
matta. i..o,i..a i"AST Ri\M -mui,lin 
väylä! on cmtetn1 CI llP RAt-.1 väylistii 
puskurellla. 

Fat Buster 
Moninmtka1Men viiylä101111111loJ<!n ja 
la<IJCnnu'<koitup;.ul.ko.JCn hallinmt~ta 
va,wa Fal Bu,lcr, jonka lonkerot ulo1-
tu\ a1 ympiiri A30<Xl:n iiilil.oniia. Fm 
Bu.,tcrin nn:.io,tu A3<XKJ:n laajcnnus
paikal toimivat JOko A2tXXl-yhl~n'><l
pivas;,a Zo1TO 11 -1ila.'''1 mi A30('XJ:n 
tUy~in 32-billi~;.~i 7..(lJTO 111 -til~ts..:i 
mnonmallii,csti kw.,-;;1km l..ontipaik~L,sa 
olcvrn.,ia k011ista riippuen. Niiin knil<illa 
koneilla sauvt11c1aan suL1rin mal1dolli-
11e 11 nopells ilman crilyisili kliyttiiji1J1 
toimc11pitci1i:i. 

sillä 32 bitin väyliin ansiosta pro
l>Csso1i lukee ohjelmaa mui~Lista 
nopeasti. Yhdellä mui;,tijaksolla 
saatetaan ,·älimuisiiin saada luc
ruksi kaksikin kahden ta\ un mit
taisia kä'>kyä. Monien ka:,kyjcn 
~uoritus kestää kauemmin kuin yh
den muisti jakson ,·e.rran. minä ai
kana proses-m1i ehtii noutamaan li
sää ohjelmaa välimuistiinsa. Li-

FAST RAM 
Nopea 32-biuinen muir-.1i 1m1cxJo,tu11 
AJOOO:ssa joko yhd(!n (256k x. 4) mi 
ncljlin ( 1 M x -+) megabi1i11 dynam11isis· 
la RAM-piircistii. Maks11111ssau11 
h\ST RAM -muislia voi olin AJ(XlO:n 
liilik011il la 16 megaiavua jH laajennus
koncill:1 vajaa kak;i gigtllavua. 68030 
\'Oi o>Ciittaa FASl RAM -mui~li<i tiiv
dcl lii nopcuclclla riippumaltll graftikk;1-
mui'>lin (CHIP RAM) vävlien k-uonni-
ruk~<;ta. · 

Fat Gary 
Fal Gan 'i~illiiä :.uurimrnan ~ :-.c
lmlaise;;ia logiikasta. jOta Amigan t01-
minta vaatii. Gtll)• kch.irtilii muun 
1m1a;,sa erilaisia kelli)- ja piirimalinta
'ignaaleja muun ,y~eernin llirpei,iin. 
Li'1ik<oi Gat) hoitaa 680J<l-pm-.es'<Jnn 
kcskcytystcn hallintaa sekä sisi.ilt;t.'i 
AJOOO:n RESEr-logiikml. 

Ramsey 
AJOOO:n 32-bitti>e.-.tä FAST-mui;.ti,ta 
on huolehti.maan kehilctty Ramscy 
hoitaa tlynnamisten RAM-piincn vir
ki;,ryhcn jao'-Oineiden nuiltipleks.1ttk
se11. Ram~ey osau hyödyntilii slatie co
lumn m;xle -muis1ien nopeita mui;,ij. 
hakuja.jotka nopeuttava1 A3000:n toi
mintaa noin 20 pro~cnttia luokkaa oh
jelmasia ri ippuen. Ramscy ~istillfäl 
myfo SCSl-DMA-ohjaimen tmvitse
mat o,,oitcgcncraanori. 
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ZORRO 111 
LAA.JENNUS

PAIKAT 

SCSI 

KU\'3 l. A3000:n lohkokaavio on pol\jimmiltaan melko yksinkertainen. 
Koko kuvan halki ulottuva! 32-bittisel osoite- ja dataväyliit , joiclen kautta 
tieto siirtyy jalkuvalla 20 megatavun sekuntivauhdilla, hclkcJJisesti jopa 
33 megatavua sekunnissa. 

säksi ohjelmissa olevat silmukat 
mahtuvat usein kokonaan väli
muistiin, jolloin ohjelmakoodia ei 
tarvitse lainkaan hakea fyysisestä 
RAl'vl-muistista. 

68030 sisäl tiiä niin sanoLun 
btu-st-mooclln. jossa se pystyy hi:l

kellisesti lukemaan tietoa RAM
muistista jopa yhden kellojakson 
välein. Burst-moodi on tarkoitettu 
prosessorin välimuist.ien nopeaan 
täyttämiseen. Static column mode 
-muisripiireiUä varustettu A3CXXl 
tukee 68030:n toimintoa ja pystyy 
parhaimmillaan siirtämään 16 ta
vua tietoa yhdeksässä kellojaksos
sa eli siirtonopeus on yli 44 mcga
tavua sekunnissa. 

Static column rnode -piirien 
käytöllä myös muut muistiosoin1k
set nopeutuvat. Jos muistiosoitus 
osuu samalle DRAM-piirien sivul
le kuin edellinen. se vie aikaa vain 
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kolme keliojaksoa viiden asemes
ta. Jos osoin1s koskee eri sivua. ai
kaa kuluu peräti seitsemän kel loa. 
Keskimliiirin nopeus kuitenkin 
kawaa, koska muistia osoitetaan 
tavallisesti peräkkäisistä osoiLtcis
ta. 16 MHz:n koneessa odotusjak
soja on vähemmän, mutta nopeus 
on silt.i jonkin veir.111 pienempi al
haisemm<ui kellotaajuuden vuok
si . 

Kolmen kopla .. . 
Keskellä kuvan 1 ylän~una.a ovat 
vanhaLtututAgnus, Paula ja Deni
se. Paulaa lukuunotlwm1tta kaikki 
ovat hieman pulskistlmeet 
A 1 OOO:n <tjoista. Deniseen 0 11 ra
kennetlt1 uusia näyttömoocleja. 
Agnul)ta on laajcnnettl1 niin, että se 
pystyy osoiltammm kokonaisw 
kaksi megatavua muistia. Tämä on 

j: 

H .!""'[]!' 
FAST FIAM l 

16MB 
C4M•32l J 

tärkeää uusien, muisua syoVlcn 
grafiikkatilojen Vlmksi. Nyt kuvaa 
ja ääntä vmten on käytettävissä ne
linke1tainen määrä muistia ve1rnt
tuna .A. IOCX.l:een. Toinen merkittä
vä parannus on blitterin kapasitee
tin nostaminen. Uusi blitteri pys
tyy käsittelemään peräti 16384 x 
16384 pisteen alueita. 

Koska Agnus on 16-bittinen, 
graGikaUe ja äänelle varattu CHJP 
RAM -muisti on· aina ollut l6-bil
tistä. 68000-Amigassa tästä ei ole 
hai ttaa, koska prosessod on itsekin 
ulospäin 16-bittinen. AJ()(XJ:n 
68030 kuitenkin kärsisi kapeista 
väylistä, jote.n CHJPRAlvf on kyt
ketty hyvin erikoisella tavalla. 
Muisti on jaettu kahteen yhtä suu
reen. 16 bitfö levciiän osaan. Kun 
AgmL~ o~oittaa sitä, se näkee rm1.i.~

tin 16-bittisenä. 68030:n osoittaes
sa CHJP RA.Mia 16-bittisel osal 
kytkeytyvät puskuripiirien välityk
sellä rinnakkain ja 68030 tekee 
nmistiin 32-bittisen operaation. 

CHIP RA.Min 16/'32-bittisyys 
on huomattava par-annus. Ensinnä
kin se vähentää aikaa. jonka 68030 

DISPLAY ___ .... , ....... 
ENHANCER ""' 

1---------;!:~~hJ•t .. 
!---------- llS.~~t 

,ioutuu viett.'imään grafiikkamuis
tin väylällä.joten blitteri lle ja näyt:
tö-DMA-haulle jää entistä enem
män väylärukaa ja b.litterin toimin
ta nopeutuu. Samasta syystä moni
väriset näyttöti lat eivät 1;;11ää hidas
ta keskusyksikön CHJP RAM -
osoituksia likimainkaan niin pal
jon kuin aikaisemmissa Amigois
sa. Toisekseen 68030 pääsee muis
tiin tliysin 32-bittisesti. mikä taas 
nopeuttaa prosess01in grafiikka
muistii n tekemiä operaatioita huo
mattava~ti. Niinpä pmsessorilla 
tehtävä grafiikkamuistin kopiointi 
on neljä ke1taa niin nopeaa kuin 
perns-A2000:ssa ja kaksi kertaa 
niin nopeaa kuin 68030-turbokor
ti 1 la v;m1sten1ssa A2000:ssa. 

... ja Amber 
A3000:ssa on sisäänrakennetn1 
Display Enhancer (näytönparanta
ja), joka rakentuu Arnberin ympä
ri lle. Denisen kehittämät vlitikom
ponentir punaineu. vilm:ii ja sini
nen johdetaan digitaalisessa muo
dossaArnberille,joka tallentaa ku
vasignaalista näytteitä ulkoisiin 
DRAM-rnuistc.ihin toimien taval
laan kuvw1digitoijana. Vaibeluki
tulla silmukalla (PLL) kehitetään 
alkuperäiseen nähden kaksinker
tainen ta<tjurn, jolla kuvaa luetaan 
ulos rnuisteista. Kaksinkertaisen 
kuvataajuudcn ansiosta lopullinen 
kuva on värinätön, ja väripinnat ta
S<risia 1084-tyylisen näytön vaaka
juovien kadotessa 

Monien n.icker fixer -ko1tLien 
ongelmana on muistin loppuminen 
PAL-näytön oven.can-tilas a. 
Commodore on kuitenkin hoitmrnt 
asian hyvin ja Display Enhancer 
selviää sumimmastakin overscan-
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näyt&lii huomautuksitta. 
A3CXXb.!.a on kaksi erillistä liicän
täii: entisten Amiga-mallien kam;sa 
identtinen 23-napainen analoginen 
RGB-li itin 1084-näyttöä vcutcn ja 
15-napaincn VGA-liitin VGA- tai 
mullisync-näynöä vruten. Molem
pia niiyttöjii voidaan käyttää ~a
maan aikaan. mistä on hyötyii ai
nakin genlcx:k-käytössä. jolloin 
1084 näyulfä gcnlockin läpi tule
vaa kuvaa ja multisync pelkkää 
Amigan kuvaa. 

A3CXX):n takana on kytkin, jolla 
Display Enhancer saadaan kyket
tyä pois toiminnasra näytön joh
dinta i1rottamaita. Multisync toi
mii tiillilin VGA-liitännän perä<;sti 
l084:n tavoin. VGA-näyttö ei kui
tcnkaw1 pysty tahdisll!maan Arni
gan normaaliin kuva.signaaliin. jo
ten sen kan!>~a Display Enhancer 
on pideuUvli aina toiminnassa. Su
pcr 1 Jircs -tila~o;a Display Enhan
ccrin käynö ei ole järkevää. silfä 
vaakare.'>Oluutio on niin korkea. et
ti.i Display Enhancer hukkaa joka 
toisen vaakasuuntaisen pikselin. 
jolloin ki1jaimct näkyvät näytöllli 
etilaisina hieroglyfoinä. Producti
vity-Lilassa Display Enhancer kyt
keytyy iL<>cstään pois toiminml5ta. 
koska 'iifä ei lainkaan tarvita jo en
tuudestaan suuren näyttöta.-tjuuden 
'uok!>i. 

DM A-SCSI-objain 
A30CO:n tehoiseen koneeseen 
kuuluu luonnollisena osana nopea 
kiintolcvyohjain ja sisäinen kiinto
levy. SCSl-ohjainta suwmitelles
smm Commodore ei mennyt siitl:i. 
missä aita on matalin. Helpoint.a 
olisi ollut rakentaa kovoltaan yk
~inkenaincn ohjain. jossa ke5kus
yk!.ikkö tekee kaiken työn. Com
modorcn ratkaisu kuitenkin kfu.il
liiii 32-bittisen DMA-ohjaimcn 
(Surx~r DMAC), joka hoitaa tiedon 
\iirtämiscn varsinaiselta SCSJ--0h
jainpiiriltä muistiin ja päinvast.oin. 
Yarsinai~ct DMA-osoitelaskurit 
on sijoiteLL11 Ramsey-piitiin. koska 
DMA-ohjainpiirissä ei 1iittänytjal
koja kaikille 32 osoitcbitillc. 

DMAC sisältää FIFO-rekiste-
1in. johon kiintolevyltä tuleva 8-
hittinen tieto varastoidaan. Yru.ta 
kun AFO on tiiynnä. tieto siirre
liiän 32 bitin paloina Amigan 
muistiin. FlFOn avulla DMA-0h
jaimen viiylätarve saadaan pienen
nenyii neljä~osaan ja koneen muut 
osat pystyvät toimimaan nopeam
min myö:. kiintolcvyoperaatioidcn 
aikana. A3000:n keskusyk1'ikkö 
hid<l\tuukin vain kymmenisen pro-
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~nttia kiintolevyn luki~ tieLoa 
muistiin megatavun sekuntivauh
dilla. Jos keskusyksikkö hoitaisi 
tiedon ~iirrun muistiin, sen kaikki 
leho saattaisi kulua pelkän kiinto
lcvyn paJvelemiseen, mikii puoles
taan huo11ontaisi koneen rnoni<yo-
0111inaisuuksia merkittävil~ti. 

1 tyvä osoitus SCSL-ohjairnen 
nopeudesta on. että se pystyy l uke
maan samanaikaisesti kahdcsw cii 
IC\')'ac;emasta yhteensä yli kaksi 
megatavua sekunnissa moniajon 
ki.ii1,imättä juuri lainkaan. Suuren 
nopeuden huomaa helposti vaikka 
DP.aintin lataamisajas. a. joka on 
•v;ljm1 sekunti. 

I ntegrointi etenee 
Vaikka A300ln äitikortille sopii 
17 megatavua enemmän muistia 
kuin A2000:n ja vaikka kortille on 
ahdcuu myös matematiikkapm
SC/ <;01i. SCSJ-OhjaiJ1, Display En
hancer ja muuta uutta. A3000 on 
silti pienempi kuin A2000. Pieni 
koko on korkean integrointiastccn 
ja vähentyneen irtologiikan käytön 
ansiota. Jos A3000 rakennettaisiin 
kokonaan 1ava1Jisbta logiikkapii
reistä. st.: tiiyttäisi usem1mm huo
neen - eikä pystyisi enää toimi
mmm pidentyneiden etäisyyksien 
vuoksi. 

Valtaosa erillislogi.ika.'>1a on kili
ketty G<U)' (Gale Am1y)- ja Fat 
Buster -piirien ~is.'fän, jotka ulotta
vat lonkemnsa läpi koko koneen. 
Pat Buster huolehtii etupä~~sil mo
nimutkaisista v~iyl ätoiminnoi~taja 

lal\jcnnusko1tLien hallinnasta. M i
kä tahansa laajc11llusk01tti voi ottaa 
koneen haJlintaansa 68030-pro~es
sorin tavoin. mikä mahdollistaa 
esimerkiksi tehokkaiden vcrkko
kortticn rakentamisen. 

Erikoispiirien lisäksi A3CXXl:n 
kortilla on lähinnä 74F'245-pusku
rciu1 ja 74F646-puskuri-rckistc1i
piircjii sekä muutama ohjclmoita
va logiikkapiiri (PAL). Kmtin va
semmassa ctukulmassa on CHIP
niuisti ja oikeassa reunassa ti laa 16 
mcgatavulle FAST-muisLla. Oi
kealla ulkmia sijaitsevat Kicks1a11-
ROM-pii1i1. joita on kaksi kappa
leua. Toiset kaksi paikkaa on va
rauu EPROM-piireille, joiden 
km1takytkentä poikkeaa ROM-pii
rcistä. 

Haluan esittää parhaimmat kii
tokset Amiga 3000:11 suunnittelus
ta vastanneelle Dave Haynielle, 
joka toimitti ystävällisesti käyttöö
ni 1unsaasti materiaalia A3000:n 
toiminnasta ja erikoispiireistä. 
Thank.~ a lot, Dave! <> 

GOLDENIMAGE 
Kalkllla Golden 
Image -tuotteilla 
on vuoden takuu 

LISÄLEVYASEMAT AMIGALLE 
MASTER 3A-l (SENA'.TOR) ............................................. 520.-
Kakslpuolinen. 3.5". katkaisin. ketjutusmahdolllsuus. 
kaapeli 800 mm, suomenkielinen opas, vuoden takuu 
MASTER 3A-ID ................ .. ........................................... 660 .-
Kuten 3A-l, llsåksl uran numeronåyttö 
MAS'l'ER 5A-l ........................................... .................... 520,-
5.25", 880 kb, vallttav1ssa. 40 taJ 80 uraa. kaapeli 
800 mm. vlrtalåhde mukana. suomenkielinen opas, 
vuoden takuu 
LISÄLEVYASEMAT ATARILLE 
MASTER 3S .................................................................. 630.-
Kakslpuolinen. 3.5", katkaisin, kctjutusmahdolllsuus, 
kaapeli 800 mm, vtrtalåhde muk.an.a, suomenkielinen 
opas, vuoden takuu 
MASIER 3SD ............................................. ................... 730,-
Kuten 35, lisäksi uran numeronäyttö 
MAS'l'ER 5S .................................................................. 630,-
5.25", vallttaVissa Joko 360 kb taJ 720 kb, kaapeli 
800 mm. v:lrtalähde mukana. vuoden takuu 

LEVYASEMA CO~ODORELLE 
Turbo 9900 ··················· ................................................ 890.-
Suomenkielinen opas. vuoden takuu 

LISÄMffiSTIT AMIGOILLE 
RC-500 AMIGA SOO:UE ................................................ 300,-
512 kb, kat:katsl.n, kello, kalenteri, suomenkielinen 
opas, vuoden takuu 
RC-1000 AMIGA SOO:ll..E ............................................... 1400,-
Mukana 2 mb, laajennetta.Vissa 4 mb:tln, vuoden 
takuu 
RC-2000 AMIGA 2000:UE .......................................... 1300.-
Mukana 2 mb. laajennettavissa 8 mb:Un. vuoden 
takuu 
ULKOISET LEVYASEMAT IBM 
PC XT/AT:LLE 
Kaapeli 800 nun. lattakaapell 34 neulaa, sovtttnkort
tt ll.ttt1m1neen, suomenkiellnen opas, vuoden takuu 
JD-560: 5.25". 360 kb ·················································· 695.-
JD-562: 5,25", 1,2 mb .................................................... 945.-
JD-320: 3.50", 720 kb .................................................. 830,-
JD-324: 3.50". 1.44 mb ................................................ 900.-

ULKOISET LEVYASEMAT 2000-
SARJAN AMSTRADEILLE 
KaapeU 800 mm. vuoden takuu 
JD-320A: 3.5", 720 kb ·················································· 830.
JD-324å: 3.5", 1.44 mb ················································ 900.-
ULKOINEN LEVYASEMA 
TOSHIBA LAPTOPILLE 
Oma vJrtalåhde mukana. kaapeli, 800 mm. vuoden 
takuu 
JD-5621..: L2 mb .... ...................................................... 990.-

0PTJSET HIIRET AMIGALLE, 
ATARILLE JA IBM PC XT/AT:LLE 
Våbån l1fk:kuvfa rlkkoontumtselle ja llka.antumisell alt-
tl.lta os1a. 3 palnJkclta. optinen matto, vuoden takuu ... 375,-

0PTISMEKAANISET HIIRET AMI
GALLE, ATARILLE, AMSTRADILLE 
JA IBM PC XT/AT:LLE 
HIJrlmatto. vuoden takuu ................................................ 250,-

LANGATON HIIRJ AMIGALLE JA 
ATARILLE 
vuoden takuu ..........•.......•.. ............................................. 400.-

PALL0-0 HJAIN, LANGATON AMIGAL
LE JA ATARILLE 
vuoden takuu ................................................................... 440.-

HIIRIKYNÄ + DELUXE PAINT 
AMIGALLE JA ATARILLE 
vuoden takuu ................................................................... 480.-

~~@@'~r~ 
Nuohoojankatu 11, 80160 Joensuu 
Puh: 973-897088 
~ ~ ft4"4"4,. w ~tlfud~ a ~ 
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Jukka Marin 

Valtavasti tietoa kiekolla 
U 

scim.millc 1ic1nkoneille 
saa ohjelmia CD-ROM
levyillti. jotka muistutta
vru ulkonäöltfäin tavalli-

sia musiikki-CD-leY)jä. Tahaa 
saakka CD-ROM on ollut lähinnä 
PC-Ja Mac-käyttiijien ilona. muna 
viime vuonna yhdysvalt;1lainen 
Xc1ec-niminen yhtiö rohkaisi mic
lensii. ja teki Amigallc CD-ROM
kokoclman Fish-levyifö olcvilila 
julki!>Ohjclmista. 

CD-ROM-b yjcn \'all\ in puoli 
on niiden valtava 1allcnnu,kapa~i-
1cctli. Parhaimmillaan yhdelle le-

Massamuistien hinta 
kilotavua kohti on 
jatkuvassa laskussa. Kun 
C-64:n levya sema n 
tallennuskapasiteetti reilu 
viisi vuotta sitten oli 170 
kilotavua, saa samalla 
rahalla nykyään yli tuhat 
kertaa suuremman 
kiinto levyn. 
Tietomää räänsä nähden 
ka ikkein ha lvin 
tallennusmuoto on tällä 
hetke llä CD-ROM. 

vylle mahtuu 650 megatavua eli 
yli 680 miljoom1a mcrkkiii erilaista 
tietoa. A111igan ensimmäisellä 
ROM-1.:\'yUä on ·\'ain· 421 mil
joonaa merkkiU erilaisia ohjelmia. 
kuvia. musiikkia. animaatioita. 
ikoneja. pelejii ja llhjclmnintikie
liä. Tämä vastaa :no i:ish-kokoel
m;u1 levykellä ja suLuta määrää 
muita lie<los1oja pakattuna yhdel
le, halkaC.ijalW<Ul 12 senttiä ole
valle levylle. Mukana on myös 
englanninkielinen Raamattu. joka 
on klm;sinen CD-lcv)jen täyte. 

CD-ROM-<L'<emista puhullaessa 

Fish&More Voi. 1 houkuttaa 
A.c1ecin CD-ROM-asem;u1 kyl
kiäisenä toimitetaan Fi~h&Mon: 

Voi. I -niminen CD-levy. joka on 
tälfä l1elkellH 1avalli~en Amiga
kHyttiijiin kannalta ainoa jiirkevä 
"'YY hru1kkia CD-ROM-a . ..cma. Le
'Y jakau1uu nimen-.ä mLtkail>C!>ti 
kahteen osaan. 1:.n~immäiscn. 

Fi~h-punlcn. muo<losta1 al Fi~h

julki..,ohjelmafovykkeet 1 - 370 ja 
Loisen. Morc-o~uuden. erilaisi~lll 

Hihh:i~ti.i koomtjulki~ohjelmal. ku
vm. animaatimja muul tiedostot. 

Kaikki tiedostot on ryhmitelty 
aihepiin:ittain omiin alihakemi..,-
1oihinsa. Valtavien tictomäärien 
'uoksi tämii onkin \'lLittilmätöntä. 
jotta Liedostol voi,..,i edes jotenkin 
löy1Hii. ' lbisaalta halutun Fish-le-
1ykkccn ohjdmien löyliiminen nn 
nyl huomattavasti vaikern11paa. 
kuin jo<., levykkect oli\i laitettu scl
la1~na;u1 omiin alihakcmistoihin
~a. Nykyisellään sekaannuk.~ia ai
heunaa fahinnä levyn kahLi<uakn. 
jolloin levyllä on aina kaksi criUis
lli. ~wnaw1 aihcpii1iin liiuyviiU ha
kemistoa. 

Lei ykotelon mukaan Fish
&Mon: l si~tää 70 animaatiot.1. 
720 ku\aa. 700 ikonia. 450 Winie-
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fcktiä, 280 laulua. 600 mu..,iikki
instnnncnttiu, 180 peliä. 1 700 eri
laisia ajetlnvaa ohjelmaa, 7 :iCXl 
lähdckicl i~W tiedostoa, 35 kaupal
lisen ohjcl111a11 e.~ittelyversiota ja 
.+8 ohjclmointikiellä. Kuvia ja fäi
nicfcklejU on joka lähtöön ja 0~1 
klll ista on todella korkeai.1,oisia. 

Mu~iikkikappaleet ovat tois1c1-
tavissa Snnix-ohjehnalla tai erilai
silla julkisohjclmilla. Pelc;iii ovat 
esimerkiksi shakki. Mono1x>li. Ot
hcllo. Ri~tiNolla '(suomalaista te
koa!). erilai.-.e1 korttipclit. CRo
bots. Rubik (mtkaisee rubikin kuu-
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tion) ja 01inaChallenge sekä cri
laiscl arcadc-. sokkelo- ja palapc
Lil. Oma suosikkini on tietysti van
ha kunnon SnakePit, joka toimii 
siististi moniajossa. 

Fish&Mcm:lla olevia ohjcl
mointikieliii 01·:11 muun mua<;!.a 
erilaiset assemblcr-kääntäjät. C, 
Pascal. Fo11h. Lisp. Prolog, Logo. 
Pilat. Schemejn Drnco. Ohjelmoi
jille hyödyllisili tiedostoja ova1 
myös CManual ja RKMCompa
nion. Edellinen sbällää C-kielisiä 
~imcrk1iohjclmia sekä 1ekstitic
drn.1oja. jälkimmäiseen puolestaan 
on koottu l\aikki Rom Kcmel Ma
nual -klljm1 csimerkkiohjelrruu 
fähdekoodcinccn. 

CD-ROMin vultavan Lietomää
rän k~isittilii va .. <aa siinii vaiheessa. 
kun levyä alkaa kahlata läpi. Tie
dostoja on kaikki<uu1 51 882 ja ne 
!>isältävät yhtccns!i 421 995 352 
merkkiä tietoa. Alihakemistoja on 
4 610. Muut;miai.~a piiivä.\sä le
vyn si.siWöstä ehtii tutkia vain mur
to-os<m. Fi5h&Morc taijoaakin 
rei lusti ajmwit:teuii sadcpäivien 
1aralle - ainakin. ellei satu cn
ncstiiän omi~i.unaan kaikkia Fi!>h
levykkeitä. 

0 11 tärkeää muistaa. clW nii lle ei 
voi ilsc ki~ioittaa lieloa. Myös lic
do~tojcn tuhoaminen on mahdo
tonui. mikä toimimattomia ohjel
mia kokciltaessa hanniuaa ~ullll

nattomru.li ainakin aUckirjoimuml
ta. Onneksi voi sentiiän vnl.inlää 
koko CD-levyn solmuun. jos silfä 
alkaa tuntlla. Uudellccnki1joitetla
vm ja pyyhiuävät magncto-opliset 
<L~mal mabavat vielU 30 
000- .j() 000 markkaa. joten 
uM:impien on vielU tyytyminen 
muihin tallennuwälincisiin. 

T.aserintarkkaa tekniikkaa 
CD-ROM-aseman toiminlnperiaa
tc on 1äsmällee11 sama kuin taval
fo,1en CD-wittimien. Levy pyörii 
200- 500 kierrosta minuutissa 
1iippuen siitä. kuinka kauk;u1a lu
kupilii on levyn kc.skipi~LCCl>tli. Lu
kupliä!isil oleva puol ijohdclaser va
laisee levyn pinmm alla olevaa 
ohutta alumiinikenusta. johon tie
to on talle1mettu. AJumiinikenuk
l>C:.la hcijru.tunuua valoa tru·kka.il
lam1 u<.eilla valoherkillä diodeilla. 
JOtllt lukeminen olisi vamu.:mpaa 
ja la.-;ers~idc pystyttäisiin pitilmään 
tarka.~ti kulloinkin lucttavw1 unm 
kohdalla. 

Levyllii oleva tieto 011 tallcnnct
IU LP-levyn tapaan ~-piraalin muo
toi~llc ur.llle, jolloin kol.o CD-le
vyn ~isältö on yh1ä pilkiiä uraa. 
Ko~ka luettavan umn leveys ja 
uricn välimatka ovat mikromeuicn 
luokkaa, on CD-~oittirncn melu1-
niikw1 oltava huomaltava..~ti kehil-
1ynccmpäii kuin tavalli ~1en levy
<t-.emicn. Lascrsäteen on pysyttiivä 
jatkuva<.ti oikealla uralla ja oikealla 
c1äi~yydellä levyn alumiinikerrok
\esta. jolla lukeminen oli~i mah
dollista. Lukupfäin ohjaukseen liit
tyykin melkoinen 111föiri i cleklro
nii~kaa. joka tosin on valwosal
taan onnistuttu pakkaimiaan pariin 
mikrnpiiriin. Lascriin liiuyy myös 
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linssi. jonka avulla s:ide rm-kenne
taan levyn alumiinikenuk$een. 

Errare CD-ROM est 
Kaikesta huolimatta huomattavan 
suuri osa CD-levyltä saatavasta 
tiedosta on virhee!Jistii joko itse .le
vy~sä olevien valmistusvirbeiden. 
pölyn tai itse CD-ROM-aseman 
toimimahäiriöiden vuoksi. Til~tä 

syystä CD-levyillä on valtavat 
määrät erilaista vi rheenko1jausin
for111aat.iota, jonk<l avulla alkupe
räinen tieto .saadaan ViJhcettömänä 
esiin. Myös musiikkilcvyilfä vir
heet py1i tään k.01ja:una;m mahdol
l.isimmw1 hyvin, vaikka nm~iikissa 
yksittäisillä virhei llä ei olekaan 
niin sumw merkitystä kuin tietoko
neohjelmien ja muun tiedon tallen
nukscssa. 

CD-ROM-levyn valtavan tal
Jernmstiheyden vuoksi levyn va
hingoittuminen tai naammtrumi
nen voi tuhout hyvinkin suuren 
määrän tietoa. Pahimmassa La
pauk.~essa koko levy 111uuttL1u 
käyttökelvottomaksi. mikii voi 
merki tä yli 650 miljoonan merkin 
eli noin 1 (XJ ()(X):a C= lehden si
vua vastaavan tietomätiriin hiiviä
mi.~tä. Siksi CD-levyjä krmnattaa 

kohdella huCllellisemmin kuin ta
vaJl.isia levykkeitä. 

Xetec CDx-650 
Xetec miu'kkinoi SCSl-viiylään lii
tettävää CD-ROM-a<iemaa Ami
grum tarviuavi11e ohjelmistoineen. 
CDx-650i on sisfönen, 5.25-tuu
maiscn levyascman paikalle ascn
netrava 1nuli ja CDx-650~ ulkoi
nen. omalla vi1tal:ihtccllliän toimi
va, 25-napaiseen SCS!-liittimeen 
kytkettävä a~ema. Kumpikin pe-
nL~tuu Ricohin valmistamaan 
yleiskäyttöiseen CD-ROM-ase
rnaan. joka pystyy lukcmuan ISO 
966()- ja High Sie1Ta -standardien 
mukaisia CD-levyj;i Uollaisia ovat 
myös PC-maailman ROM-levyt 
sekä Commodoren CDTV-levyt). 

Ko~kll mu~iikki- j~ datn-CD:t 
käyttävät samaa tallcnnusfonn a:1l
tia. CDx-650 py&tyy toistammm 
myös tavallisia CD-levyjä lmulo
ke- ja linjaliitäntöjensä kautta. Mu
kana onkin ohjehm1. joka matkii 
oikean CD-soittimen ewptu1eelia 
näyttöii ja näppäimistöä myöten. 
Musiikkilevyjen sisältfäi ei voi 
kuitenk<1<u1 siirtföi digitrnuises~a 

muodo~sa Amig<m mu i;.Liin, kos.1 .. a 
useimmilla levyillä digitaalinen 
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kopiointi on c~tdly asettamall<i tm·
koituksccn v<u-attu bitti. 

Nopeiden kiintolcvyjen ystävil
le CD-ROM on hienoinen petty
my>, sillä sen keskimääräinen ha
kuaika on pcr',iti 0.38 sckunlia ja 
tiedonsii1tonopeuskin jää :ule .150 
kilotavun sekunnissa. Nopeampi 
se :::ilLi on kuin Amigu-käyWijti, jo
ka kahh1a liipi 750 lcvyketLäja cL~i i 

niiltä haluamuansa tiedostoa ... 
Musiikkikiiytössii CD-ROM kui
tenkin on nope;:m1pi hakemaan 
kappaleira kuin useimmat tavalli
set CD-~oitti1 11et. Nopeus johtunee 
kehittyneemmästä Jukup&'in siirto
mck<u1ismista. 

CDx-650 liitctföin tav<ulisccn 
SCSl-kiintolevyohjaimeen. Ohjai
men 011 tuettava vaihdettavia 1al
lcnJ1usvWineiti:i (rcmovable media) 
:,ekä dirccl SCSI -komentoja. &i
merkiksi A3000 toimii mainiosti 
CD-ROM-a~em~u1 kanssa. mutta 
vru1himmat GVP:n ohjaimet eivät. 
Ongelmat johtuvat yleensä SCSI
nhjelmistosta. joten apua on odo
tettavissa heti, kun ohjainvalmista
ja vaivautuu julkaisemaan kmjahm 
ohjelmiston. 

Hyöty viefä pientä 
Tavalliselle Amiga-ktiyttiijtil le 

CD-ROM-ase1ml<;ta ei ole vielä 
kovin paljoa hylilyä. sillä as.:1mm 
mukw1a toimitettava Fii;h&Morc 
Voi. l. on toistaiseksi ainoa Ami
g.<ule tehty CD-levy. 01rmnodn
re11 CDTV:n mukana 1mu-kkinoillc 
tullee useita levyjä ja toisaalta k<ts
vava Amiga-käyttiUien määrä ja 
CD-levyjen alhaiset hinnat var
ma.~t i tuottavat pian muitakin PD
kokoelmia. Miks.:i CD-byllä 
voisi toimittaa vaikkapa jiittirniilliiä 
piin-osrn1imaatioita ja smjak:uva
lchtiä, kun CD-ROM-IL~ema yleis
tyy. 

Myös PC-maailman levyjä voi
daan lukea. mutta useimmista le
vyistä ei ole juurikaan iloa ilman 
PC- tai AT-em11la~1tto1ia. Moni.U.1 
lcvyilfä tiedot on nimittäin jostain 
mcrkilliscstä syystä pakattu jätti
nuLisiin riedClstoihin. joiden hyö
dymäminen va<Uii vain PC:ssli 
pyörivän ohjelman käyuiiä. Type
räii. 

Uusia CD-ROM-lcvyjä odotd
lcssa voi CDx-650:ssii soitella nrn
siikkilcvyjli. Pelkäksi CD-soitti
rncksi asema on kuitenkin hinna
kas sillä sen hinta Suomess:i nOLL5-

~ee yli 4 000 mmhu1. Lisäksi mu
siikin kuuntelu vaatii myös Ami
gan jatkuvaa pälilfäoloa. <> 

LE IKKAA IRTI - LÄ HETÄ I LMAISEKSI! 

~I 
1 

1 

1 

1 

1 

- --

..c: :z: 
::i en 

~ (/) (tl 

&": S2 ~ (tl 
O> <i:! r:: 
cv ~ (/) 

~ 0 
i:>.. 

1 Ul CO 

~ 
0 .... --~ 0 0 

~ 0 
,_. 

~ :C:X: ~ ~ 

....:! 0 0 
8 Ul ~ :::::> 

~ 
:::::> en ::id 

0 c:x: ::s 
0 E-< s .... 
...... Ul ·a 0 

t3 c:x: ~ 
...:i 0 0 
~ :> Ul ~ 

TILAUSKORTTI 
KYLLÄ KIIT-ÖSI Tilaan MegaFlash -pelidiskilehden 12 kk:p jatku
vana säästöti lauksena hintaan 248 mk (11 numeroa/23 diskettiä). 
Tilaus alkaa heti seuraavasta numerosta. 
Tilaus jatkuu ilman eri uudistusta vuoden pitujsissa jaksoissa, 
kunnes irtisanot tilau ksen puhelimitse tai kirjeitse. 
MegaFlash :in kesä-heinäkuun numerossa on yksi ILMAINEN 
EXTRA-OHJELMADISKETI'II 

Ikä - --

Lähiosoite ________ __________ _ 

Postinumero 
ja postitoimip. - - ----------------

VUOSIKERRAN 

~~~~\\ 
248-, 
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UUDET OHJELMALEVVKKEETI 
Vuosilevykkeemme ovat jälleeh ilmestyneet! MlkroBfTISSÄ Ja C=lehdessä vuonna 1990 julka istut 
ohjelmat saat nyt levykkeellä C-64:11e ja Amigalle. Mukana on pelejä, hyötyohjelmia, apuohjelmia 
ja b ittinikkareiden ohjelmia. 

C-64:11e Moniajo, Osoitetarrat, Vapaata vierityst ä , Therm, Grafiikkaa grafiikan päällä. Graph64 ... 

Amigalle Dongeli, NewBench, PDATA, Keylock, System, Amiga ja Paddlet, Wati, YADA Datum .. . 

Tilaa todellinen ohjelmapaketti kuponkisivun kortillal 
Hinta vain 69 mk. 

PS. Molemmilla levyillä mukana myös ylläri! 



T
enni;i PD-pelit käytetään 
melko huolimattomasti. PD 
eU Public Domain tarkoit
taa tuotcua. jota voi kopioi

da ja levittää täysin vapaasti. Lcvi
tyksessä on kuitenkin paljon pele
jä. joista tekijä vaatii nimellisen 
korvauksen, jos tekele katsotaan 
sen ruvoiseksi. Eli sitä pclatmm. 
Kyseessä voi olla myös näytepeli. 
ta.isin sanoen koepelatravaksi tär
koitcltll riisuttu versio. Lopullisen 
saa lähettämällä tekijäUe maksuJJ. 
Testi in kelruutettiin edustajia kai
kista ryhmistä. 

Verkon vankina 
Amigan PD-pelicn kuuluisin edus
taja on tietysti Nethack V 3.0. 
Tuskin se esittelyä kaipaa, sillä se 
kuitenkin on jo kaikilla mutta pari 
sanasta on paikal lann. 

Nethat:k on juwi se peli. joka 
saa kaverisi pyö1ittämään valvo
misen punoittamia silmiään ja 
vaahtoarnaan, miten peli on niin 
laaja ja ehtymätön ja älykäs ja 
joustava. Kyi;ecs~it on aikojc:n 
alusrn asti lietokonemaailmaa ·ib
metyttlinyt mcrkkig:raafmcn rooli
seikkailu. joka sijoittuu luolien ja 
lohikä.:'im1eiden rnaailrnam1. Toi
minnan vapaus 011 lähes Läydelli
nen ja matkalla voi tapahrua mel
kein mitä Lahansa dsittäcssä Ycn
dorin amulettia koiran tai kissan 
seurassa. Helpoksi Nethackia ei 
todellakaan voi väittää jo pelkä->
uiän sen vuoksi. että se on tulvil
laan ck$oOttisia näppiiinkomento
ja. joiden oppiminen kestää pit
kään, vaikka osa onkin valikossa 
hiiren ulottuvilla. 

Tavallaan Nethackin epäjuma
luutta hipova maine on oikeutettu. 
Mutta itse olen sitä mieltä, että vie
lä pm-empia rooliseikkailuita syn
ryy. kun käytetään kynää. pinna 
nrntupape1ia, hedelmäpastilleja 
pelimerkkeinä ja henkisesti täysin 
vinksahtru:tulta pelirncslaria. 

S uositun Netlwckin 
upeaa 

merkkignifiikkaa. 
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Jukka Tapanimäki 

PD, shareware, freeware 

Amigan elit 
ilmaiseksi tai alvalla 

Ankeaa merkkigra fiikkaa 
ja syvällistä pelihurmiota, 
digitoituja kuvia e ikä 
pelistä tietoaka a n. Sekä 
kaikkea siltä väliltä. 
Amigan ilmaispelit ovat 
kirjavaa joukkoa, johon 
mahtuu mukaan myös 
muuta ma helmi. 

'Mechien mittelöt 
Sbareware-pelicn kärkiryhmään 
tepsuttaa metallijalat koLstcn 
Ralph H. Reedin ohjelmoima 
Battleforcc. Battle Tech -maail
masta lainattujen taistelurobottien 
nahisteluissa 0 11 nähWvissii suuri 
rakkaus ja antaumuksellinen pa
neutuminen aiheen hienouksiin. 
Vahvasti lautapelimäisiä aineksia 
sisältävään robottien romutuskil
pr1<m osallistuu mustien ja punaiB
ten joukkue, joissa voi olla kaik
ki~tan neljä tiimiä ja jokaisessa 
enintään kahdeksan robottia. Kuu
sikulmioista kootull<1 <.1 lueella käy
tiivissfi taisteluissa on pelkistetty 
tavoite, mikä yksinke11aisimmil
laan tarkoittaa muiden sotukalujcn 
passitrarnista metallinpurislimeen. 

Pelissä on enemmän joustavuut
ta kuin päältä katsottuna uskoisi. 
Taisteluissa 'Mechit voivat 1ynnä
köidli mujta kumoon , liitää suih
kumoottm-eilla. hyppiii toistensa 
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'Mechien massat 
möyryävå"t 
Battleforcessa. 

päälle, nyrkkeiJlä, potkia sekä tie
tysti käytelJä yksilölJistä ascvali
koimaa,johon kuuluu yleensä tyk
kejä ja lasereita. Aitoon Battle
tcch-tyyliiJJ touhussa kuumenee 
tunteiden lisäksi myös kalusto, jol
la voi olla nolo loppu lämpöhal
vauksen tai anunusriijiihdykscn 
uhrina. Myös maaston vaikutus ta
pahtumiin on otettu huomioon ai
m1 mctsäpaloja myöten. 

Pelisysteemin omaperäisin oi
va! lus on erilliset sillioajastirnet 
ampumiseen ja liikkumiseen sekä 
niihin liittyvät odotuskomennoL 
Pelaaja voi esimerkiksi määriiUi, 
ettei taisteluvalikkoa näyretä ennen 
kuin ase.iden käyttövalmius tai 
lämpötila on halutulla tasolla. 
Näin kicm:fään kätevästi jmkuva 
statusnäyttöjen selailu. 

13attleforcen huolellista koko
naisuutta korostavat digitoidul te
hosteet ja Arnjgan korkeimman rc
soluution käyttö. Lähettämällä te
kijäUc 25 dollmia saa uusimman 
version. robottiedilorin ja muuta 
mukavaa. 

Strategiaa kevyesti 
Kumiianbimoisen Battleforcen jäl
keen paluu arkeen on mikea. Da
vid Townsenclin työs!Limä Bull 
Run on kepe~i Yhdysvaltojen si-

sä!Jissotaan sijoittuva srrategiaky
häelmä. joka on ulkoisesti ih<rn oi
kean pelin näköinen, mmta sisäl
töä ei löydy vaikka liku lla tonkisi. 
PeLi on eräänlaista hidastertua 
Tammea, jossa napit siirtyvät vic
rekkäisiiJJ rnutlllllin ja kalvavat ai
kansa toisiaan. Ainoa strateginen 
elementti on osapuolia erottavan 
joen hyödyntäminen. 

Mike Bryanti:n avan1uclcnval
loituspelissä Lore of Conquest on 
pykälän verran enemmän yritystä. 
!deana on rakentaa partio- ja täh
tiäluksia sekä kaikkea siltä väliltä, 
ja vallata plm1eettakuntaa va.stu
puolen nenän edestä. Peli on ka
mun merkkigrafiikkaan pemstu
vaa sharewarea, ja siihen voi osal-
1.istua vain kaksi pelaajaa, mutta se 
on ihan siedettävää ajankulua yk
sinkertaisuudcstaaJJ huolimatta. 

Karsittu on kaunista 
George Broussardin Rings of Zon 
ei jylhästi soivasta nimestään huo
limatta ole Nethack- eikä muukaan 
klooni. vaan simppeli toiminta
seikkailu. Muutaman pikselin ko
koinen tikku-ukko keräilee avuk
seen sekalaista kamaa, esimerkiksi 
c1ifänlaiscn pyöräytiuviippe1iin, 
jolla lakaistaan liihituntumasta pois 
puut ja on1kset. Samall::i vältellä.'in 
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-- --AIMO PLAJAYS 
16-BITTISILLE 

1 1 

11AMIGA11 THE lb DIT l i ATARI ST J i 

POCKET POWER 
/ilBMPC!/ COLLECTION l 1rRISM 

~ll~.~ 1 

Pocket Power Collection on 
historiallinen aluevaltaus 
16-bittisten pe lien historias
sa. Lyömätön valikoima pele
jä jokaiselle sopivilla hinnoil
la - vastinetta rahalle e ne m 
män kuin koskaan. Ja mikä 
parasta, nämä tarjoukset e i
vät ole rajoitettuja eriä. 

VAIN 
Saatavana he ti alkajaisiksi 
yhteensä 32 peliä eri 16-
bittisille mikroille : 16 Amigalle, 
13 Ata ri ST:lle ja 3 PC-yhteenso
piville. 

Syksyyn mennessä ilmestyy 16 
peliä lisää ja jouluksi valikoi
ma laajenee e nnestään . 

I Pelit ovat kätevänkokoisissa 
pakkauksissa , joita on helppo 
arkistoida. Pakkauksissa on 

KPL täyde lliset peliohjeet. r-\ ____ 3_P_E_L-IA ____ ---K?y he tö pel;k~s;! 1 i 

..__. _l_BM_ P_C_: L_L E~/ !J. 'fit'Rtf f/Jf--lJ 
4'4!i1 sr : lLE 

~ ~ ' , 

Jälleenmyynti: 
INFO ja hyvinvarustetut liikkeet. 
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Star Trek - lyhyt oppimäärä -
Väärällä vuosisadalla syntyncclle 
trekkisukupolvcllc löytyy PD- ja 
shareware-pelei~tä run<;a<l'iti valin
nanvaraa e-.kapi~tii-ten unelmiensa 
täytteeksi. NäytWvin on Eric Gus
tafsonin Star 'frek V 1.0. jo~!>a on 
käytetty sarj~ta digitoituva kuvia 
ja ääniä. Jopa koko· "Spacc. thc fi
nal fronlier. .. ·· -litania on digitoitu 
alkunm~iikkien kera. lt<.c peli sit
ten onkin Sl10r<1 kopio Pi1chirdin 
aikoinaan julkaisema)>ta StarTr·ck -
pclistii, vai pitliisikö snnoa huo-
11mmus. Ensin sHdctytifön plan<..'C
tallcja ~inen yritetfäln cu·vata. piWi
sikö mekanismi purka;1 vai ampua 
sitä ph;L~eli lla ja niin poispilin. Ai
noa hupi on arvailla mitcn knuan 
kestää. ennen kuin lcvykkcct sula
vat siniliehkui!iena pyöriviin lcvy
a'iCmiin (vähimmäi.svaatimukscna 
on tosiaan kaksi asemaa). 

Jimbo Barberin ohjelmoima 
Star Trck: The Gamc on pclilli
sempi yritelmä. Se on puolestaan 
'miaatio 70-luvuha pcriytyvlbtä 
Star 1Iek -laalikkoleikiMli. jwosa 
tyhjennctt.iin scktorcilil klingonia
luki.ista. Ikävä juttu. cttii pelin er-

tuhotonta mörköparvca ja yritcHiUn 
sclvim mppu~tcn luo. Pikkuisen 
hl:kava, mutta alkuasultaan vii lat
tu. Erityisen hyvliä on kc.~kiaikai 

scsti kajahtcleva mu~iikki . 

PD-rintaman vnrsinai~w pc1u~
kamaa ovat ver~iol vanhoista klas
sikoista. Tyypillinen massnkoo
daukscn kohde on Spacc l nvauc1~. 
josta LND eli LateNight ~velnp

ments 011 väänWnyt ~icdctllivlin nli
kemykscn. Nimi on puolestaan 
väfömctty muotoon Amoeba ln
vaders. Toinen lerppu- ja koqJpu
ka~oja ahnaasti nielevä nimi on 
P..acman. TIL~tä vanha.'>Ul pillerin
popsimi...e..-..ta 011 ~cnytcllyt \Ctrcän 
viritclmän suomalainen Kari Pih
kala. 
Myö~ Lcvel Four -porukan 

Werner Flashbicr si.~ältäli idca
arkistojen pöly~tä tongiuua ainei~
toa. Tållä kertaa kuppaubcn uhri
na on Bouldcr D<C>h. W crnc1i n oli
si kuulmttava Lie hiekan läpi kalja
pullon luo varoen pwoilcvia kiviii 
ja onkalnissa parveilcvia •Llhomi
nistereiW. Kivien tyiintclyii tai 
muutak.ian pdiii pi1i stLivää oheista 
ei löydy. joten kovin vetrcää älyii 
ei tarvita. V<k'Ul sitilki11 kcllcriimptfä 
ohjainkättii. 
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sujuvia tail.tcluita. joil.sa miil:-ki
tiiän klingoneita ja mmulaaneja 
kolmiulotteisen näköiseUä 2D
näytöllä. Tehtävi~sä on jopa jonkin 
verran vaihtelevuutta. vaikka pc
rnskaavana onkin '"siill)' paikasta 
A paikkaan B tarpeek.<;i nopea~ti'". 

Eric C11~t(lfso11i11 Star Trek 011 ene111111ä11dia~'/1owk11i11 peli. 

George Bmussardin kokoama 
Star Trek Trivia V 2.0 kuuluu 
kertakäyuöpelien katego1ia<.ul. Jo
ka tapauksessa se laijoaa trckkcriJ
lc antoisan tiJaisuud<.;n teMata 
oman fanaattisuuden a~t<.;tta. Ky
seessä on kymmenen levykkeen 
sarja, joista kukin sisältää sata Star 
1i'Ck -aiheista kysymystii tyyliin 
"mikä oli Tribblejä myyvän kaup
piaan nimi"' tai "'mikä oJj Enterp
risen kaksosen tururns jaksossa 
Minur. Mi1TOr ... Yhdelle lcvyk
keellä on koottu pelkkiä sitaatteja. 
Aidot trckkiet tosin eivät puuhaan 
tietokonetta tarvit~, vaan osa<\\ al 

muutenkin kidunaa toisiaan ar
vausleikeillä. 

gonornia on jostain syvältä. Taiste
luissa olisi siinetfävä Ente1prisea 
siten. että vastapuoli on nokan 
cdc.'>.\ii 1><unassa sarakkeessa. Mut
ta alusta ei piru vieköön voi kään
tiili ja ohjm1~komentojen antami
seksi on siinyttävä erilliseen valik
koon. 11imäk.in tekele on silti nii
kl!mii.cn arvoinen katkottom~ti 

M inimalis tinen on 
mau kasta 
Anders Bjerinin Mimblasl 011 yksi 
harvoista moniajoa tukevista re
lcistii. NHytölle ilmestyy vekkuli 
lrnksivärinc11 ikkuna. jossa voi len
nefö hclikopterllla ohjussii loja 
mnmuskellen. Työn lomassa tau
koa kaipaaville ehdotan kuitenkin 
kiivclyrctkcii pui.~tossa päätä slt~$

:;am·an sähkövarauk.<>en vaimcnta
mi.sek>.i. 

lankaikki~en vanha kcntfum~
tau~it.lca putkahtaa esiin säännöUi
sin välein aina Gamcboyta myö
ten. G. Halesin llix on pelattava 
ver..io kfa<;sisesta aiheesta. ldemla 
on väriuili.i alue pala kerrallaan vii
vaa vetämlillä. Touhun ohessa va
rotaan, cnä kentällä poukkoilcva 
voimakcnttä ei o~u kcskcncräisccn 
viivml eivätkä harhaileviu ötökät 
osu kw"<;Oriin. 

Pinon pohjalta löytyy huippu
::.imppcli, Esa Heikkisen Avcsoftil
le koodawna Hirsipuu. Ideana on 
tietenkin wvai.llakirjaim:ia. kunnes 
sana on valmis. Jos tu lee liikaa vir
heitä, joudutaan hiiteen. Tätä mi
niikin pelasin pienenä välilunnciJ
la. <) 

digitoidun alkupuhccn ja -musiikin 
ansiosta. Kahden lcvya-;cman 
omistaminen on pakollista. 

Tobia<. Richterin Star lrck on 
täysin eri sarja-..c;;1 kuin kahi cdcl
li~tä Enterprise-simulaattoria l~i

hcnncJlen kaupallbcn pelin tasoa. 
Kauniiseen grnJiikkaan kääriny 
paketti ),isältää paljon tehtäviä ja 

Mainittakoon vielä. cttii kaikki 
Trekil Triviaa lukuunottamatta 
vaativat megan muistia ja mielel
lään kahi levy<L~maa. <) 

Pikahuöltöl 
~ . /// 

commodore ~ALlflGA_ 
Soita j o ~s~ pll<ohuol t omohdol llsuutt-o. 

Ola.mma. n opa.o ot-1<-loltta.ida.n huolto. 
Huollomma. m~öa korna.rolto, ov-loltta.lto, 
vlda.ol<aMa.rolt-o ~M-

KY KAUKO TANNER 
H~Ma.cntla. tS7,~~5G~ HE:LSINKI 
puh. 9Q-799633 fox. 9Q-799794 

avoinna ori<. e.~Q--17.~ 
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Jukka Marin 

• • •• varmuus op101nt11n 
K

·imnlcvy on oivallinen 
allcnnu~\·äline nopeuten

sa ja -.uuren kapasitecttin
sa ai1siosia. Se ei myös-

kään koneen ~i~iil>l!nä. :-uljem111a 
laitteena ole lc\'ykkcidcn tavoin 
alttiina pölyllc. kuumuudelle. kos
lcudellc ja muille vahingullisillc 
tekijöille. Koska ki iJllolcvy nur
maa l iolois~a tni111 ii jopa vuosia il
man minkUiinlabia ongelmia. tic
do~to 1cn ,·m11mu!.kopioiJJt i saartaa 
helpo~ti unohtua. 

Suuren l..iimole\)n rikkoutuci>
:-.:1 luonnollisen !..ulumi5en tai nt
hingon M:urauko;ena hlh iää !>.'Ulutl
la kcmtJla n1lwv;1 määrä tietoa. 
Toisnalta vi;tJlincn ohjelma. vinr> 
tai kHytläjlin erehdy~ i>aatl<Ut t1i
heut1aa korvaamattomia mcnctyk
sili. Sik~i tiirkcistii tiedostoista kiui-

TAR 

GVP TopeStore 

HDBockup (BRU) nauhalle 

HDBackup (BRU) levyllle 

ExpressCopy 

Kiintolevyn 
va rmuuskopiointi on 
hankalaa ilman 
tc;;°koitukseen suunniteltua 
~elmaa. Varsinkin suure t 
tiedostot aiheuttavat 
ongelmia, koska ne eivät 
mahdu sellaisenaan 
tavallisille levykkeille. 
Tutustuimme muutamiin 
va rmuuskopiointiohjelmiin 
jo niiden tärkeimpiin 
ominaisuuksiin. 

12413 

Quorterbock 

THBockup 

~19272 

c----=i19383 

11at1ru.1 tehdii kopio ainakin ke1n111 
'iikos:m . .1orta ne ,·oidam1 p:tJauttaa 
t<tJ..aisin kii111olevylle tarpeen \:l.1· 

tiel>.'><I. 

Mitkä ominaisuudet 
tarpeen? 
Va11 11uu~kopiointiohjclman valin
taan vaikuttaa se. kiiytetfäinkö ko
piointiin tavallisia levykkcitli. nau
ha-<L<;emaa rni jotain muuta laitet
ta. Toinen merkittävä tckijii on 1-.o
pioitm ien tiedostojen 'alintapc
''"te: tuhansien tiedrn.t~jcn selaa
minen ja 1'alit..eminen käsin on hi
d:1~ta. Nauh:Hisemaa käytettiicssit 
on u~cin helpompaa J..opioida kol-.o 
l..iintolcvyn sisiUtö nauhalle kuin 
valikoida tiedostot cri.b;ccn. 

Useimmissa varmuuskopioin-

40173 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 

VARMUUSKOPIOINTINOPEUS TAVUA SEKUNNISSA 
MUSTA; NAUHALLE, HARMAA•lEWKKEILLE 

~~~~~~~~~~~~~-· 

Te.~tat111j1111ul~ielmien 11ope11de1 vaihtc/1•11aljo11ki11 1•erm11 1alle111111.1·1•tili1westiija -111e11etc/111iistä riippuen. Aja/ 011 
111i1n1111 /6111ega/al'11111•m·1111wskopioi1111i//1>. Nopeude,~sa 1·oilo11 1•eij11/kil'tJ/lj('/111ayhdi.1·1e/111ä TAR+lape-/1<11111/er, 
le•'.vkkeille kupioi1111i,tsa THBack11pja Quartcrlmck. BRU:11 11opem1a /a,1kee s1111reliko lohkukoko.jolloi1111<111l1alleja 
11!•'.l'kkellle jiiii lwo111altavas1i rylljäii tilaa ricdmwje11 lopp11essa keskc11 lohko11. Expn•.1·sCOfl.V tallemaa tiedo.1"10/ 
• \migaOOSJormaati>S(I. mikä pudonaa 11a11emlr1111111ita ohjelmia alemmas. 
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liohjelmissa tiedoMol voi \ali ta jo
ko kä~in hiiren avulla tai jonkin tic
dm.tojen ominaisuuden. ku1en päi-
1iiyk...cn. ~uojau)>lippujen tai ni
mcs-;ii ole' ien merl--ki.:n pemstccl
la. Yleinen tapa on vanTiista:i v;1in 
ne tiedostot. joita on muokattu 
edellisen kopioinnin jälkeen. Tii
mli onnistuu A-suojauslipun avul
la. 

Ttirkeitä ominaisuuksin ovat 
my\h kctJiden levynseman käyttö
mahtlollisuu)>, kak.~oispusJ..uromti 

ja levykkeelle kirjoitetun tiedon 
tarldstus. Vannuuskopiointi no
peutuu jonkin verran käyteniicss.ä 
kahta levyasema.a. Käyuiijä voi 
vaihtaa toisen Jevykkeen ~illii :1i
kau kun ohjelma kirjoillaa toiM:IJ.:. 

Kaksoispuskurointi tarkoiHaa. 
cllii ohjelma lukee kiintolcvylUi 
tietoa toiseen puskuriin ~amaan ai
kaan, kun toista pui;kuria tallcnnc
ta:m lcvykkccllc. Tiimä saattaa 
no~taa nopeutta jopa puolella. Le
' ylkeelle ki1joitetun tiedon lru·!..b-
1u-. (vc1ify) on hyödyllincn toimin-
10. 1 ailla s.:: hidastaakin it-.c var
muuskopiointia. Tarki~tu!. palja'
taa vialliset lcvykkcet jn vam1ut1)>
kopioi11 tivaiheessa cikii vas1u sit
ten. kun levykkeet 1wa1 viimeinen 
keino pelastaa korvaam:moman 
liirkcii tiedo~to . 

.ro~ k.iintokv) on jaettu u'eam
pruui pmtitioon tai kiintolcvyjii on 
monta. olisi hyödyksi. jos ohjelma 
o:-<uM automaauise-.ti kopioida 
kaikki halutut partitiot csimerJ..ibi 
nauhalle. Muussa tapauk-.c'>.~t 

kiiyuäjlin on jatkunisti '-Cllrntta\ a 
ohjcltnan toimintaa ja annettava 
si lle ULL~i:i komt\ntoja. Lcvykkeil lc 
kopioilac:;sa tämä ei ole ongelma. 
knska jonkun on kuitenkin nltava 
paik<tJla vaihtatmi.ss.1 k:vykkcitii 
wtjaM minuutin viilein . 
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THBackup V2.14 
TIU-1bols-pa.ketti.in sisältyvä 
·n-wackup 111uis1uuaa toiminnoil
tmm melkoisesti Qumtcrback-oh
jelmaa, mutta on hie1mm viimeis
telemättömän niiköi11en. Ohje! ma 
osaa käyll.ål·i k•~lla lcvyascmaa tai 
muuta kvyascmaa muistuttavaa 
laitetta. muna ei esimerkiksi nau
ha-asemaa. Levynvaihclot tunnis
tetaan automaattisesti, joten kliyt
täjän ainoaksi 1.ehtäväksi jää levyk
keiclen vaihtaminen ohjelman an
tamien iiänimcrkkicn mukmm. 

THBackup käyttfö kaksoispu~

kurointia, joten toiminta on no
peaa. Ohjelma laskee tmvittm·icn 
levykkeiden m1iärää jaLlrnvasti ko
pioiwvia tietk1s1oja valin;1es:;a. jo
ten tiedostot voi val ita myli~ tyh
jien lcvykkeiden miilinin perns
reella. Kopio voidaan tehclti tieclos
LOittain. jolloin jokainen Liedosto 
v11ida,'IJ1 purh.aa vamrnu~kopiolta 

yksitellen. 
Toinen mahdoLlisuus on käyttää 

raakakopiointia. jolloin kiintolc
vyn kaikki käytössä olevat lohkot 
kopioidaan sellalliu1mm levykkeil
Je. Kolmfö vailitochto on kaikkien 
kiinlolevyn lohkQjen kopiointi sel
laisenaan, mutta W111ä Lapa kulut
tac1 aina vinon pinon lcvykkcilii 
riippumatnuiitä. kuinka täysi kiin
tolevy on. Raakakopioinnin enrna 
on suurempi nopeus tiedo.sroko
piointiin 1·e1mttrnm. 

Ohje! 111an tekstit voi vafäa joko 
saksan- 1.aj engl<uminkidisik.si ja 
lähiaikoina kiclivalikoimaan liittyy 
myös suomi. Niinikään ohjeki1jas
ta on niJossa suomeksi b iännetty 
versio alunperin saksankielisen ti
lalle. THBackup on riittävän mo
nipuolinen, nopea ja käyttökdpoi
ncn. mutta sen ulkoasua voisi vielä 
parantaa. 

Quarterback v4.2 
Quarterback on vanha_ia jatkuva5ti 
kehittyvä ohjelma. joka on muo
uostum<Lssa eriliin lai:;eksi standar
cliksi Amigan vam1uuskopioin
tiohjelmicn joukossa. Ohjelma tu
kee kahta koqJpuw;emaa. ja tun
nistaa luonnollisesti levykkeide~1 

vaihdot ja huomauttaa pyydettäes
sä Jcvykkecn Wynyrnisestä ääni
merkillä. Kaksoispuskuroinnin 
ansiosta toiminta on nopeM, ja tar
vittaessa levykkeelle ki1jnitetm ti.e
to voidaan tarkistaa kopioinnin ai
kana. 

Qu<utcrback on viimci.stclty ja 
rnonipuoJjnen tuote. mutta sekään 
ei sellaiscrn1m1 lue m1ulu1-asemien 
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kiiyttöä. Kornentotiedostojen avul
la kopioinnin voi automatisoida le
vykkeiden vaihtoa lukuunottamat
ta. Levyasemicn Lisäksi voidaan 
käytlää muita va~iaavia lainei t<i, 
kuten kiintolevyä, bernoulli-ase
rnia tai suuritiheyksisiii levy<t~e

mia. Tiedostojen valinta tapahtuu 
käsin tai mrtomaatLise,.,ti nimen. 
lippujen tai päiväyksen mukaan . 

Qua1terback on loi~tava ohjel
ma, jota voi suositella varauksetta 
niille. jotka eivät aio käyuäti nau
ha-<1-;emaa. Englannink.iclirn.:n oh
jekirja on pakSLt ja kcnoo muu~ta

kin kuin it.>e ohjclmm1 bytöstä. 
Mukuna on paljon vinkkejä var
muuskopiointiin ja ohjeita kiinto
levyn sekoamisen varalta. 

ExpressCopy 1.17 
Supmn kiintolevyjen mukana toi
mitettava ExpressCopy on alkccl
lisempi ju vaikeukäyttöiscrnpi kuin 
Quarrerback ja Tl-1.Backup. Ohjel
ma on l~iysin hallittavissa sekä 
Workbcnchistii ctfä CLl:~tä käsin, 
mutw tiedostojen valit<;eminen on 
hankalaa ja hida~w. Ohjel111n ei 
111yöskätin suora.ui k..:nn tmvitta
vien levykkeiden mfoi.rää. mutta 
osaa käyttfäi kahta levy<L~emaa ja 
kaksoispuskurointia. 

ExprcssCopyn erikoisuutena 
on, että se tallentaa liedostot levyk
keil.le norn1aalissa Amigan OFS
tai FFS-fo1111aatissa. joten tiedos
tot voi lukea levykkcilt:..1 nonnaa
lii.n tapaan ilm<in erillistii ohjel
maa. Suuret tiedostot tosi11 joudu
lllan jak.ama<m usc<Unmalle levyk
kcclle. jolJoin niiden lukeminen ei 
onnistu suoraan. DOS-fonnaaLista 
johtuen ohjelman toimima on hi
taamp<1aju lcvykkcitä kuluu cnem
mäD kuin muissa ohjelmissa. Tes
Lissii ohjelma vaati 22 levykettä 
muiden ohjelmien l 9:n sijasta. 

ExpressCopy ei huomauta le
vykkeenvaihtotarpeesta ää11imer
killä, joten kiiynäjän on jatkuvasti 
seurnttava koneen n~iyttöii. Levyk
kcidcD vaifao hidll~taa kahdesta le
vyascmasta huolimatta kopioi11Lia. 
ODlleksi nopeus on k11itenkin scl
vä~ti suurempi kui.n normaalilla 
copy-korncnnolla kopioitaessa. 
· fallc.rnmsmenetel mästii johtuen le
vykkeiJle jää usein muutama lohko 
tyhjää ti1::ta. 

BRU ja HDBackup Xl.9 
BRU eli Backup ane! Restore lJtjJi
ty on A3000:n mukana jaell<Wa 

THBackup vaik11ttaJ111i~v/1iinsiija loi111i1111de11sa perus/eella Q11arterb11ckis111 
11ut1ki1Ullll. 1'oi111inw on nopeaa, m11na 11/ko11äkö ei ole nivan ylt1ii 
viimeistelty. Qum1erbackia ltalvemp(IJW THBackup 011 lwrld111w11 arvoi11e11 
•'aihtoehto levykekiiyttiiö11 . Na11l111-ase111a111ki 1·<1111ii Quar1erbacki11 lapaan 
m11it11suhjelma11 kiiytlöii. 

H tie : 
11 .r 1 

lu: 1'?637!1 m: i~ 

Quarlerback on jo pitkiiii11 ollut Amigan suo~·ituin 
varmuuskopioi11tiohjelmu, eikil suolta. Ol~ielma 011111011ip110/ine11, 
helppokiiyflöinen, luoteuavaja latikeu /i.~äksi nopea. Valitetlmm'fi 
Quarlerback ei sellai.~e11aa11tue 11a11lia-ase11w11 kiiyllöä, vaa11 :ii1ä l'(lr/e11 
lan•ilnan erilliue11 sm•it11sohjelma. 

ExpressCopy 011 11111;/1i11 vermt11ma afkeellinen oliJelma,joka k11ilenki11 
sefriää tavallisesta rar111u11.~kopiob111isU1 hyvin. Harvinaisen 
1alle1111u.1m e11etel111ä111111siosta var111w1~·kopiole1')'kkeitii voi kiZrltiiii .morau11 
AmigaDOSi11 alla ilman, effii 11e e11si11 p11relatmjollaki11 erikaisoltjelmalla. 

ohjelma. jolla kiintolcvyn sisällön 
voi kopioida nauhalle. levykkeille 
ja miltei mi lle tahansa muulle taJ
lennusvälineelle. Ohjelma toimii 

kokonaan CLl-pohjaisena ja toi
minnan voi auromatisoidu komen
totiedöstojcn avuLia. Wor.kbencb
käyttäjia vrutcn mukmm on myös 
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KOMENTOKESKUKSEN HUIPPUEDULLISET KESÅTARJOUKSET! 

NINTENDO GAME BOY 
KÄSIVIDEOPELI + TETRIS 

595,-
5EGA MEGADRIVE 

1350,-
MukanaAltered Beastpell + 
peliohjain. Paras pelikonell!I 

ATARI LYNX 
KÄSIVIDEOPELI, VÅRIRUUTU, 
STEREOÄÄNI. NYT OIKEAAN 

HINTAAN!lllll!ll 

695,-
ensimmäinen pell 100,-

JQYSTICKIT: 

LENTOKONE/AUTO 
RATTIOHJAIN 150,-
TAC 2 89, 

Commodore 64-Paketti 
KOMENTOKESKUS on COMMODORE tietokoneiden Ja tarvikkeiden virallinen 
J6lleenmyyJI, Joten kalkilla tuotteilla on virallinen Ja myOs valtakunrn1lllnen 

Commodorenantema tZlkuu Suomonklellaet oppaat .kuulwat Uetenk.ln oolun. 
VI har ock"4 avtmaiCJI manualer !Or Amlga. peliohjain, kasettiasema, 

3 modulipeliä, kokoelma AM /GA 500 konepaketit: 
kasetteja .:~:~~~n AMIGA 500 + TV-modulaattori + 10 levyllistä 

1 095 to~ih~ä, hyöty- ja peliohjelmia + puhdistusdisketti + hiiri ja 
- tar1ouks1a. 

Commodore J pelipaketit: hiirimatto + 1 peli 2995 ,-
WORLD WIDE SPORT5: 
Jääkiekko, Amer. jalkapallo, 
Koripallo, Lentopallo ja 
GOLF kasetilla 

VAIN 95-, 

Starttipaketin saat ylläolevaan pakettiin hintaan 350,
KYSYSTARTTIPAKETIN SISÄLTÖ TARKEMMINI 

•• 
12 Kb LISAM U ISTI 

KATKAISIN (takuu 12kk) 

WORLD CUP FOOTBALL: 295 • 
Microprose 5occer, lnt. ' 
5occer, Tracksuit Manager LISÄLEVYASEMA ketjutus, katkaisin QUICKSHOT OIGI 131 49,

QUICKSHOT TURBO 69,
WICO REOBALL 145,
ADVANCEO GRAVIS 245,
GRAVIS MOUSESTIK 595,-

Kas. 95, -~a 495 -
Disc 104 ~9 ?, DISKETIT:1o KPL 100KPL 

111 
L 3,5" o5oo 3,90 2,90 

1541 evyasema BULK 05DDJVC 4,00 
VG-200 89,-
VG-250 99-

PRINTTERIT: , 1295 - D 0500 JVC 5,50 5,00 
LASERPRINTTERI 5900,- ' LD 0500 3M 6,90 5,90 
MT 81 9-neulainen testivoittaja 995,- Levyaseman mukana saat 2 05HD 6,30 5,70 
Citizen 1200 2v. takuu 1195,- kpl:een paketin 5cotch BULK D5HD JVC 8,50 
Citizen 1240 2v. takuu 2295,- diskettejä, 2 eri tekstipeliä, 2 ~ DSHD JVC 11,50 10,50 
Citizen Swift24 2v. takuu 2995,-
CANON BJ1 OE mustesuihku 29901_ actionpeliä, sekä yhden DSH D 3M 12,50 11,50 
Commodore mustesuihku 1995,- pelikokoelman, jossa 4-10 5,25° 0500 2,00 1,55 
MYÖS MUITA MALLEJA 1 KYSYI peliä riippuen kokoelmasta. w DSDDComm.4,00 3,50 

DSHD 4,00 3,50 
C-64 disketeillä DSHD 3M 10,00 9,00 

VIVllVIVUVMC v.::N 

KASETTIASEMA 

245,-

LOAD IT KASETTIASEMA 
350,-

Amlga Pelit: Tarvikkeet: 
T""nago>MutamTurtle:s ~~:: PRINTTERIPAPERl/1000 

:::11'::'11e~~::i 100. HllRIMATTO 
Shadowartt>e8emst2 100:. HIIREN KOTELO 
DayaOIThundor 100,· PUHDISTUSOISKETI'l 
Nlghlbreed 100,· MONITORISUOOATIN 
M·l Tenk PIIioon ~r. MONITORIALUSTA 12' 
Harpoon ~ 
F·19StcatthFlghter 229:. PRINTTERITa.lNE 
Lelouro Suit Larry 111 275,· 
ThclrFlneatHour 195,· 
Zak McCracken 170,· 
Scramble Splrlta 100,· 
Falcon F-18 170,· 
Mlt1Wlmer 195,. 
Klck Oll 2 170,· 
Hard Drlvln 2 t 70,· 
Ml~Fulcrvm 24S,· 
Chaoe Strlkea Back t Mega 170,· 

PIDÅTÅMME OIKEUDET MUUTOKSIIN ITS 

Simulaattoripelien huipulta Hinn.~t ovatyksittäishintoja 1oj~1 oo kpl erissä. 

Thunderchopper, Jet Flight MYOS MUITA MERKKEJAI KYSYI 

Simulat~r, ~p ~eriscope ~ain 120,·I OISKETTIKQTELQT 
kpl tai ka1kk1 3 yhdessa SIMU-

PAKETISSA 3,5
11 

40 KPL 

250,- KOKO 
75,· 

~::: PAKETTI 
19,· 
79,· POSSO 
~ 11 

8S,· GAMEBOY:njaLYNX:nostajilletarjousl 5,25 
Kun ostat yhden pelin koneen mukana 

saat vaihtaa sen kuukauden sisällä mihin 
tahansa toiseen peliin! 

80KPL 

120 KPL 

150 KPL 

50KPL 

100 KPL 

44-, 
49,-
65,-

135,-

44 -' 
55,-

Ostamme ja myymme kaikkia 
modulipohjaisia pelejä.LYNX, GAMEBOY, 

SEGA, C-64yms.. 

KOPIOMODULI C-64:SEEN 
KOPIOI NYT C-64 KASETTIPEUT TÄLLÄ 149 • 
LAITTEELLA. TARVITSET VAIN 2 KPL ' 

KYSY TARKEMMIN! NAUHUREITA JA KOPSAUS ALKOI!! 

f•~VYN•1•!iQM!AR!1lP.!9J .. §!i~§.LL01:~:n 
POSTIMYYNTI PL 391, 90101 OULU. PUH.981 -227741 Tilaukset myös faxilla 981-222145 

MYYMÄLÄT: OULU: ASEMAKATU 9, HELSINKI: SNELLMANINKATU 25 

JO 6 WOTTA LUOTETTAVAA POSTIMYYNTIÄI 



THBackup 
V2.14 

Maahantuoja: Power Computer 
Puhelin: (918) 527 71 1 

.Hinta: 395.-
Levykke_ille: kyllä 

Nauhalle: ei 
Levyjä: 19 kpl 

Aika (min.): 1426 
N epeus tav/s: 19 383 

Muuta: THl-Tools 
paketissa 

C=arvo: [§[§[©~ 

HDBackup-niminen graafinen 
käynäjäliityntä, jonka avulla 
BRU-ohjelmaa voi käyttää Quar
terbackin tyyliin. 

BRU on erittfön monipuolinen 
ja osaa pyydettäessä pakata ko
pioitavat. tiedostot. mikä sää5lää 
huo111anava5ti tilaa nauhalta tai le
vykkeilW. 'foisaaJta tilaa tuhlautuu 
melkoisesti sen vuoksi, eitä BRU 
tallentaa jokaista tiedostoa kohti 
vähintään kaksi kilotavua tietoa 
nauhalle, olipa tiedosto sitten mi
ten pieni hyvänsä. Tiedostojen va
linta onnisnm päiväyksen, nimen. 
lippujen ja jopa Liedostojen koon 
pemsteella. tai haluttaeSS<l käsin. 

BRU:n käyttö onnistuu suoraan 
CLT-ta~olta ja esimerkiksi nauha
vannuuskopiou voi. tehdä täysi11 
a\Jlornaattisesti komentotiedosron 
avulla. BRU:sta tulee Amigan 
UNDCin mukana AmigaDOS-ver
sion hmssa yhteensopiva kappale. 
jolla UNlX-puolen levyt voi var
mistaa nauhalle. Tiedostojen siir
tämisen Amigasta UNJXiin piliiisi 
onnistua BRU-ohjelman ja nauhan 
välityksellä. 

GVP TapeStore 2.0T 
GVP:n markkinoima.n SCSI-nau
ha-aseman mukana ro.imitetaan 
e1ityisesti nauhakäyttöön tehty 
vmmuuskopiointiohje lrna GVP 
Tape Store 2.0T. GVP T<1pe Store 
ei pysty tekemään kopiota muuJJc 
kuin nauhalle ja vaatii GVP:n 
FAAASTROM-kiintolevyohjai

men käyttöä. Nykyinen versio 
vaatii jatkuvaa käyt1~ijän vahtimis
ta ja nappuloiden naksuttel.emista 
eikii ohjelma osaa varmistaa kuin 
yhden partition kem1Uaan ilman 
käyttäjän apua. minkä jälkeen se 
kelaa nauhan takaisin alkuun. Seu
raavaa paititioita vcumistettaessa 
nauha 01i kelaltava takaisin edelli
sen loppuun. mihin tuhlaiuituu ai
kaa. 

Jos useita partitioita vaimiste-
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Quarterback E~ressCopy BRUja GVP TapeStore TAR ja tape-
V4.2 1. 7 HDBackupX1.9 2.0T hanCller 
WestcomSystems Oy We.stcom Systerns Oy - Broadline Oy -
(952) 184 952 (952) 184 952 - (90) 874 7900 -
590.- - - - -
J<yUä .k-Ylfä kyllä ei ei 
ei ei kyllä kyllä kyllä 
l9k.1Jl 22kp] 24kpJ - -
(431 2251 6.58/2-2.32 4 .25 4 .14 
19272 12 238 40 173112 413 63 271 66 169 

Supran.kiinto- A3000:n GVP:n nauha- PD-ohjelma 
levyn mukana mukana aseman mukana 

[§ [@] [@] [@] [@] fil][§] r@1 

raan peräkkäin sama!Je nauhalle. 
on viimeisten purkaminen nauhal
ta todella työlästä. si llä GVP Tape 
Storc liittää kaikkien prutitioiden 
hakemistot ylitcen, ja viimeiseen 
pmtitioon kuu.luvat hakemistot ja 
tiedostot on valittava kokonaan kä
sin. Ongel111at koijattaneen seu
r-aavassa versiossa, jonka pitäisi 
myös tukea komentotiedostojen 
kliyttöä. Ohjelma ei nykyisellään 
tajua lainkaan nauhan loppumista, 
v~u1 alkaa sekoilla ja valittaa mys
tisestä SCSl-virhecstii. 

G VP Tape Storen ktiyttö on hie
ITh.1.11 hankalaa, koska bul<kien toi
mintojen näppäimet ovat saman
laisia. Lisäksi ohjelma varmistaa 
kaikki asiat turhm1kin monta ke1taa 
ja käyttäjä väsyy monien nappuloi
den naksutteluun. Toisaalta aloitte
levan käytt:'ijän kannalta vrumis
tukset ja selkeät ky~ymykset ovat 
varmasti hyödyllisiä. 

SCSI-väylän reselcct-ongcl-
mien vuoksi GVP Tape Storc ei 
käytä tiedostojen kaksoispusku
rointia, mikä pudottaa nopeuden 
noin puoleen teoreettisesta rnaksi
mista. SiJ.ti naubavai:misLus on .kol
me ke1taa levykkeiden käyttöä no
peampaa eikä vaadi jatkuv;u1 le
vykkeiden vaihtamista. Vaimuus
kopio voidaan tehdä tiedostoittain 
tai raakakopiona koko kii.ntolevy
prutitiosta. Rm1kakopiota ei voi 
purkaa kuin täsmälleen samru1ko
koiseen prutitioon, jollolD kaikki 
partitiossa ennestään ollut tie.to ka
toaa. 

PD: TA.Rja tape-handler 
PD-puolelta löytyvät ohjelmat 
TARja tape-handler. joiden avulla 
voi helposti kopioida useidenkin 
kiintolevyjen sisällöD nauhalle. 
TAR on UNIX-maailmasta perti.i
sin oleva ohjelma, jolla useita tie
dostoja saadaan liitettyä yl1cleksi 
isoksi paketiksi ja jolla paketit voi 
myös purkaa. TAR ei pakkaa tie-

(!2J r@1 [9 [@] [@] r@1 (!§ [@] l@l [@] [§ 

BJW ja HDBackup 011atA3000:n m11kanajaettavia ohjelmia. HDBackup 
toimii Cll-pohjaise11 BRU:n käyltäjiiliity11tii11äJa helpottaa tiedost~;en 
11alintaa varmuuskopioilmissa l111omattai1(1Sti. BRU:11lwiftap11ole11a011 
turha levykkeiden kulutus kahden kilofa11/111 lohkoje11 vuoksi. Testissä 16 
megatav1111vamwuskopio11ei levykkeiltä tilaa noi1120 megatavua. 

GVP:n TapeStore 011pelkiistäii1111auhavarmuuskopioi11tia varten 
s1111111zileltu ohjelma. Tesfiversio oli hieman keskeneräinen ja siksi hiukan 
vaikeakäyttöi11e11. Tiimä11 lehden ilm.estye~sä se11ram1a11 version pitiiisijo olla 
valmiina. 

dostoja millään lailla. Tape-hand
ler puolestaan hoitaa AmigaDO
Sin ja nauha-aseman välisen yh
teyden. 

TAR on monipuolinen, mutta 
hankalahko käyttää. Tiedost~ja ei 
voi jnurikaan valita, vami-helpoin
ta on kopioida ko.ko kiintolevyn tai 

tietyn alihakemist0n sisältö samal
la kertaa. Nauhalla tilaakin riittää. 
joten tämä on muutenkin perustel
tua. TAR-t:ape-hm1dler-yhdistelrnä 
on nopea ja tuntuu roimivan luotet
tava~li. Rintakaan ei ole este han
kinnalle. ohjelrnatkun eivät maksa 
mitään. <> 
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Kickstart 2.0 ·ckbtart-ROM on 512 ki
otavun 16-biltinen piiri, 
oka sopii A2000:een ja 
tinakin peJi;)Jllcessa 

myös ASOO:aan. A3000:ccn sen 
sijmin tarvilaan kaksi 256 kil<>ta
vun piiriii 32-bittisten viiylien 
vuoksi. Käyttöjär:jestelrnän vaihto 
vaatii vain ROM-piirin vaihtami
sen, Mutta onko kaikki tosiaan 
niin kaunista ja yksinkc11aista? 

uunista u öS 
Uusi Kickstart 
Uusi Kickstm1 si~ält..'iä runsaasti 
pm·m11mksia enLisii.n vcJTattuna. 
Vaikka Commodore on yrittänyt 
pitilii uuden käyttöjiirjestclmäver
~ion ma.hdollisim1mm hyvin yh
tcensopivana edellisten kanssa. 
ongelmia saatlall esiintyä. Lisäksi 
A3000 crmrn kovoltruu1 huomatta
vasli aikaisemmista Amiga-mal
lcllita. SuLu·impia eroja ovat täysin 
32-biuinen rakenne ja suuremman 
mui5tiavaruuden hyödyntäminen 
~ekii 68030-prosessori. Yhdessä 
uusi käyt1öjätjestelmäja kovo saa
vat monet vanhemmat ohjelmat 
1l ikottelcmmm, kuten alleki1joitta
nulkin joutui kmkera~ti kokemaa.n. 

Pelien. demojen ja muiden epä
määräisesti tehtyjen ohjelmien 
kohJnlla on pikcrnminkjn sääntö 

kuin poikkeus. että to11111nta on 
epUluotcttavaa ja kummallista. jos 
ohjelmat yleensä ollenkaan käyn-
11islyvät. Hyötyohjelmat sen sijaan 
yleensli toimivat, vaikka poik
keuksiakin on. Ongelmia aihcuLta
vat kliyuöjfujestelrnicn erot ja -
yllättä"*i kylfä - jopa RAM
rnuistin &ijarnti muistiavarnudessa. 
Entisissii Amiga-malleissa joitaki11 
turbokortti virityksiä lukuunotta
matta kaikki muisti sijait-;i 16 me
gatavw1 osoiteavaruuclessa, jolloin 
32-bittisen osoitteen ylin tavu oli 
aina nolla. A30<Xl:n äitiko1tilla 
oleva muisti sijoittuu maagisen J 6 
mcgaiavun nijan yl1ipuoli.:l.lc ja 
moni ohjelma kieltäytyy sen vuok
si toimimasta. 

Sellaisiakin ohjelmia on, jotka 
!iekoilevat koneen suw·en nopeu
den vuoksi, harvemmin tosin hyi)
tyohjelmien jouko~sa. Lähes kaik
ki ohjelmat uijuavntjo scn. että ko
neessa voi olla prosessrnina muu-

Pieni suuri muistikortti · 
Jostain il1meen ~yystä ko11tival-
11 1istaj illa on pyrkimykscnn kut-lli
taa Amigan laajerrnusko1tit pie
m:mrniksi kuin olisi edes tarpeen. 
Hyvii e:,imerkki on su.kJ>alainen 
MemoryMaster-kortli, joka on 
hädin tuskin A2(XlO:n 100-napai
sen korttiliiltimen mittainen. Silti 
kortille mahtuu täydet k~1hcleksm1 
megatavuu muistia. mikki on ~uu

rin mahdollinen A2000-konecsccn 
tule\·a laajennus. 

McmoryMasrer-konilla oleviin 
km1toihi11 voidaan asentaa 4- 16 
kappaletta neljän megabitin dy
naamisia RAM-piin:jii. jolloin 
\'tL~taava muL~tin mäii.ri,i on 2- 8 
megntavu:1. Muistikortri kahdella 
mcgatavulla muistia maksaa 1 8(XJ 
rntu-kkaa ja kahden me.gan laajen
nukset noin 800 markkaa, joten 
kahdeksan megatavun muisti tulee 
maksamaan 4 200 markkaa. Suo-

rnan kompone.nrlimaahw1tuojilta 
lumkittuina muistipiirit maksavaL 
vain 11oin l50 rnarkkaakappale. 

Merno1yMaster-kor1in pitäisi 
1oimi<1 sekä A2000:ssa että 
A3000:ssa. mutta tesLikomi sai 
A3()(XJ:n valjttamaan konligurna
tio-ongelrnasta. Komia ~L~ennet
taessa on oltava tarkkana. sillä pic
llULlh.msa vuokJ>i se sopii konee
seen myö$ väärinpäin. A3000:ssa 
ongelmana on lisäksi se, ettei krn1-
ti saa lainkaan tukea korttipaikan 
pääs~ä oleva5ta bnnak.keestn, ja 
saattaa sen vnok:;i painua kiinni 
alapuolella olev<1au ko1tliin. Toi
saalta A3000:ssa 16-bittisclle 
muistikmtiJJe ei juuri ole käyltöä. 
koska muistin voi laajentaaäi tikor
tilla 18 megatavuun täysin 32-bitti
senii. MemoryMastcr-konfö ja 
muistipiircjii myy Powcr Compu
ters, puhelin (918) 527 711. 

Arvailut Kickstart 2.0:n ROM-version julkistamisen 
ajankohdasta jatkuvat. Erilaisia 2.0:n beta-versioita on 
ollut Amiga-kehittäjien kokeiltavina jo pitkään, ja Amiga 
3000:n omistajien käytössäkin jonkin aikaa. 
Commodore on lupaillut ROM-versiota hyvin pian ja 
lehden ilmestyessä ensimmäiset piirit voivat olla tulossa 
uunista ulos. 

kin kuin 68000. Käyttöjärjcstel
män TEEE-ki1ja~t~jen imsiosta val
wosa Jiukulukula5kentaa hmn:u;ta
vista ohjelmista kliyltåii automaat
tisesti A3000:sta löytyvää mate
matiikkaprosessoria. 

Koneen vaihto kangertaa 
Teoriassa sii1tymincn Amiga 
2000:sta 3000:een merkits1:.'e vain 
käytettävien objelmica ja Jaajcn
nuskotttien vaihtamista koneesta 
toiseen. Oikein tehdyt ohjelmat ja 
huolella suunnitelJut krntit toimi
vatkin A3000:ssa ongelmitta, j::i 
koneen vaihto on nopea operaatio. 

PowcrComputersin maahantuoma 
A2000- ja A3000-1m1JJeihin sopi
va MultiFaceCard sisällifä kaksi 
rinnakkai~- ja kaksi sm:japor1tia 
k.iijoiLtimien, mocleemien ja mui
den oheislaitteiden liittämistä var
ten. Kortin mukana toimitetaan 
ohjelmisto, jonka avulla kaikkia 
neUiiä porttia voicla<m kutsua suo
raan AmigaDOSin alta käyttäen 
esimerkiksi nimiä PAR 1:, PAR2:. 
SER 1: ja SER2: . Mukuna on myös 
resomce, jonka välilyk.se!Jä portte
ja voi varata oman ohjelmansa 
.käyttöön kovmasolla. Pii;itcohjel
JTI<tt puolestaan voivat k[iytfäii s;.u-
japortteja duan.devicen avulla. Li
•iliksi rnul«ma on ohjelma, jolla voi 
korvata Amigan halutun 10-lail
lcen MFC-koJtin omalla lai tteella. 
.Näin kaikki ohjelmat saadwu1 
käyttämiiän csim~rk iksi ki1joitti
mcn ohjaamiseen MFC-korttia ra
vall i sen kiijoitinportin asemesta. 
P,u-a~ ratkaisu kuitenkin olisi. jos 
MFC-ko1tin portit olisivaL tavalli
seen wpaan Preferences-ohjelnms-

Jos entisessä koneessa on kiin
tolevy, olisi helpointa siirUW koko 
sen sisältö sellaisenaan 
A3000:cen. Uusi käyttöjäijestel
rntiversio vaatii kuitenkin toimiak
seen hieman eiilaiscn ympäristön 
kuin vm1ha, mikä tietää staJtup-se
quence-tiedosron rnuokkaamisw. 
Myös CLT-komennot ovat koko
naan uusia,ja suuri osa ni.istii on si
s;illytctly k.ii.ntdisti komcntotulk-

ta valittavissa. 
MultiFaccCard on puolipitkä 

k011ti, joka jättiiä koneen t:akao
smm tilaa vaikkapa viereisessä laa
jennuspai kassa olevaa ko1tt.ikiinto
lcvy1i vmtcn. Koneen taka.kylkeen 
tulevat liittimet on a.,;ennettu inui
tettavien nauhakaapelei<len päähän 
ja halutessaan toisen saija- j<1 rin
nakkaispo1tin voi jättiiä kokonaan 
kytkemätli.i. jolloin liittimet vaati
vat vain yhden ko1ttipaikan ko
neen takaa. 

Saijapotttien liittimet ovat 9-na
paisia D-liittimiä, joten ne eivät ole 
suoraan yhteen~opivia Arnigan 
oman portin kanssa. Rinnakkais
po1tit sen .,;ijmm on kytketty 25-na
paisiin liittimiin. joten sama kit:joi
tinkaapeli sopii sekä MultiFace
Car<liin ettii Amigan 1immkkais
po1t1iin. 

MultiFaceCardii1 hinta on noin 
1 200 mm·kkaa. Kortista ja ohjel
mistosta on lehden ilrne~tymisen 
aikoihin tulossa uudemmat ver
siot. 
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kiin. Kirjastot, 10-ohjaimd ja 
muut systeemitiedostol ovat myös 
uusia ja v<mhojcn versioiden käyt
töä Kick<>tru1 2.0:n kanssa on v1il
tet:tävä. 

Ohjelmien toimimaltomuu~ lm 
helppo todeta. Kun ohjelmat ja nii
den mahdollisesti tarvitsemat eti
koiskirja~tot on kopioitu A3000:n 
kiintolevylle. sekti loogiset nimet 
määiitel ty assign-komennolla oh
jelman asennusohjcidcn mukaan. 
totuus selviää hyvi11 nopeasti. Esi
merkiksi DeluxePaintin ja Word 
Perfectin vanhemmat vers iot sekä 
VTl 00-julkisohjelmat kiukuttele
vm A3(lOO:ssa. Ohjelmien uudet 
versiot sen sijaan toimi vai moit
teettomasti. 

Huonosti suunniteltujen lm[jen
nuskor1tien toimimåttornmrn on 
suurempi ongelma, koska kontien 
päivittäminen ei ole yl1tä helppoa 
kuin ohjelmien. Kun tarvittava! 
krntit on asennettu A3000:ecn. 
kannattaa ajaa jokin ohjelma, joka 
kertoo. mitä kmueja koneesta löy-

tyy. Tarkoitukseen sopii esimer
kiksi Fish-levylfä 327 löytyvä 
ARTM. Mikäli jokin kortti ei 
suostu edes kovonsa puolesta kon
tig11mitu maan systeemiin. ongel
m~1 havaitaa.n jo tässä vaihees~a. 

Monien kortLicn ohjelmistot käyt
täytyvät miten s<ittL1u. jo~ ne eivät 
löydä systcemistii korttejaan. 

Kenelle 2.0? 
Kickstan 2.0 on myös Amiga 
2000:11 kiiyttäjiillc mcrkittävii pa
r1111m1s, kun yhteensopivuusogel
mista on ensin päästy. Monet toi
minnot ovat nopeampia ja entisiä 
puuneita ja virhei tä on korjattu. 
2.0 tukee myö5 uuden Denise-pii
rin parempia grafiikkatiloja sekä 
useita muita uusia ominaisuuksia. 

Ikkunoiden ulkonäköä on pa
rannettu ja ikkunointi toimii nyt 
llnpeammin. Kaikk.i CLI-ikkumll 
sisältävät autom<1atliscsti komcn
tori vicn ko1jailumahd0Uisuudcn ja 
shcllin. Workbcnch toimii omussa 

Magneettis-optinen ihme 
Viimeisin tulokas massamui$ti
markkinoilla on magncettis-opti
ncn vaihdettavalevyinen a~ema. 

jonka tallennu~kapasiteetti on noin 
600 mcgatavua levyä kohti. Ase
nm 0 11 useimpien muiden nykyai
kaisten lisälaitteiden tapaan vanrs
tettu SCSl-liitännällä. joten se so
pii :;ellaiscnaan myös Amjgan 
SCSl-ohjai men jatkt:eksi. · 

Xyxis-lmrnlla vml1Stet1.1n kote
lon sisällä on 0 11111 60 watin viI1a
lähde, tuulerin ja Ricohin valmis
tama magneettis-optinen viiden 
tuuman levyasema. Kotelon laka
na on kaks.i SCSL-liitintii sekä vir
takaapelin liitin ja edessti luukku 
600 megatavun levykasetille ja le
vyn poistopainikc. 

Magi1eeuis-optinen asema t::il
lcntaa Liedon magneettises~a muo
dossa, joten levyt ovat pyyhittäviä 
ja uudellecnkirjoitettavia. Valmis
u~ja lupaakin. että levy kcstiiä vfi
hintään miljoona ki r:join1skertaa. 
Oplisuus aseman nimessä seuraa 
siitä, että tallcnnustapahtuma vaa
tii levyn lämmittiimi.sfä h~ersliteen 
avulla. Timan lämpöä levy on nm
lt~eton magneettikenttien vaihte
luiJlc.joten tiedot ovaL ~i liii parem
massa taJ!es~a kuin pe1intciscllU le
vykkeellä. Lascrsiitccn ansiosta 
ki1:joituskohta voidaan valita hyvin 
tarka~ti , jolloin levyn tallenm1ska
pa;;itcetti on korkea. Kaksipuolei
sen levyn molemmille puolille 
mal1nm AmigaDOSin alla alustet-
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tuna 28 1 mcgatavua, rnikli on mel
koinen mä:irä tietoa yhdellii levy
pinnal la. Va~uravankokoisissa 

kiintolevyis~H sen ~ijaan voi olla 
jopa 1.2 pintaa. 

MO-aseman valtteina ovat kor
kea tallennustiheys ja levyjen vaih
uettavuus, haittapuolina tru:lS wval
l i~ta kiin1olevyä hitaampi toiminta 
sekä huikea hinta. Luku- ja kiijoi
tusnopeudct selviävät oheisesta 
kuva!>ta ja hinta on JO CXX) markan 
tietämissä. Vaihdettavat levyt 
maksavat vajaat. pari tuhalta m;u:k
kaa kappale. Kun asemas~a käy
tetty tekniikka yleistyy . hintakin 
putoaa todermäköisest:i mu110-
osaan. 

X yxis toimi ainakin GVP:n 
FAAASTROM-ol1jaiincn pcdissii 
moitteetta. cikii vaatinul asennus
vaihecssa mitään crikoistoimenpi
teilii. Asemaa voi käyttää jopa ko
neen boottaamiseen, joten se voi 
ainakin peri<'l<1tteessa toimia ko
neen ainoana 111a~sa111u1suna. 

K~iytännöss~i nopea kii.ntolevy kui
tenkin pmm1taisi systeemin käyttö
muk:ivuutta jonkin venan. Mag
neetti!-:-optisw asemaa voi koke
musteni perusteella ~uositella kai
kille. jotka joutuvat käsittelemään 
sumia tictomääriä ja joilla raha ei 
ole ac;emm1 lumkinnan esteenä. 
Lisätietoa sruo1 maahantuojalta, 
Mikrolog Oy:ltii, puhelin 
(90) 804 61 J. 

ikkunassam1, jonka voi ta.rvilta~ssa 

sulkea. Workbcnchin toimintoja 
on muutenkin monipuoli. tl!ltu, ja 
myös ikonittomien tiedo~'tOjcn kä
sittely hiiren avulla on mahdollis
ta. Jopa SAS C -klliintäjän versio 
5. 10 tukee 2.0:mL Jll niinpä ohjel
mien kehittäminen ilnum CLl:n 
käyttöä on viimein mahdoll ista. 

2.0:n pitäisi te-0riassa toimia 
myös ASOO:ssa, muna Commodo
rella tuskin on juuri mielenkiintoa 

rrnu·kkinoicla sitä ASOO:Glan. Pelien 
ja muiden hupiohjd 111.icn toimi
mattomuus Luottaisi kuitenkin 
enemmän valituksia kuin mitä 
2.0:sta on hyötyä. Muutenkin 
2.0:n ulkonäkö viittaa ~iihen. että 
päivitys cm suunnattu nimen
omaan amrm1Ltikiiyttäjille. Ehkä 
siifäkin syystä Kiekstru·r 2.0 viih
tyy parhaiten koneessa. jossa on 
ainakin muutama me~atavu muis-
tia. <> ~ 

Luku- ja kirjoitusnopeudet 
Tiedoston luominen 
Tiedoston avau!:>.lsulku 
T iedoston tuhoaminen 
Hakemiston luh1 
Haut 

J riedosroa/s 
9 tiedostoa/s 

2'.i tiedosto3/s 
28 tiedostoals 

462 hakua/s 

Puskurin Luku Kirjoitus Luonti 
koko tavua/s tavua/s tavua/s 

512 t 
4kt 

32 kt 
256 kt 

14 672 
93 401 

202 185 
357 596 

4 857 
34 977 
79 442 

125 144 

4 664 
29 079 
53 l23 
58 919 

Nlagneettis-oplisen le1>yasema11 /11k11-ja ki1joit11snope11det e1ikokoi.silla 
puskurnilla mitattuina. Tulukset ovat GVl':n FAAllSTROM-ol,iaime/h1ja 
DiskSpeed 3 .1 -ollje/11w/lt1 s11atr(ia. VaTsi11/d11 pieniä /oliko ja ki1joirettaessa 
asema 011 hidas, mikii tekee siitii sc>piva11liihilmii1'11rm1111skopioi11ti-ja 
arkistoi ntitarkoir uksiin. 
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OLETUS
HAKEMISTO 
1111 

Amigan komentotulkissa voidaan 
viitata sen hetkiseen o]et11shake
mistoon merkki yhdistelmällä ''' '. 
Amiga rulkitsee merkinnän tyhjäk
si jonoksi ja suorittaa kä~kyn aiv<m 
kuin lainausmerkki.en sijalle olisi 
kiijoiretlu olerushakemiston pol
ku ..... toimii sekä käsky1iville kir
joitettuna että batch-t:iedostossa 
käytettynä. Eniten sille on käyttöä 
COPY-kornennon yhteydessä, 
esimerkiksi käskyrivi 

h COPY dfO:ali/aliali/ticdosto 
TO "" 

kopioi sisäisessä levyasemasssa 
olevan levyn hakemistossa ali/alia
li olevan tiedoston oletushakemis
toon. 
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Näyttö kaapeli 
Amigaan 

Amig<rn mukana tuleva näyttökaa
peli on paksu ja aivan liian lyhyt. 
Näyttöä käänueltäessä lyhyt johto 
repii liittimcn i1ti näytöstä ja ai
heuttaa ylimääräistä vaivaa. Lisäk
si jokainen it5eään kw1nioittav;1 
amigisti on kytkenyt koneensa ste
reoihin, joten pöydän reunalta 
roikkl1L1 useimmiten myös kaksi 
ylimääräistä johtoa RCA-liittimi
neen. Ongelman ratkaisu on oma
tekoinen kaapeli, jonka jokainen 
osaa rakentaa. Hintaa ke1tyy alle 
50 markkaa. 

Ensiksi kannattaa ostaa Liitti
met, kotelot ja johtoa. Liittimet 
ovat tyypiltään 23-piikkinen naa
ras D-liitin ja nom1aaJi uros-tyyp
pinen Sca1t. Koteloiksi käyvät 
komponcnttiliikkec-stä löytyväL 
mallit ja johdoksi kelpaa aivan ta
vallin.en 4-napainen suojavaippai
nen kaapeli. Suojavaippaa ei ole 
pakko käyttää lyhyessä kaapelissa. 
Jos 23-napaista D-Jiitintä ei löydy, 
voi sellaisen tehdä sahaamalla 25-
napaisesta. 

Rakentaminen aloitetaan tinaa
maila Lijtlimistä käyterrävätjllotos
holkkitsekäjohtimien piiät. E111Jen 
johtimien päidcD tinaamista ne on 
hyvä kiertää. Kuvasta käy ilmi, 
mitkä na5tat kytketään mihinkin. 
Koska llSeimmat näytöt eivät pys
ty esittämään kaikkia 4096 väriä 
digitaali-RGB:n kautta. kanuauaa 
värisignaalien vientiin käynää ;ma-
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logista RGl3:tä. Värisignaalit kyt
ketään suoram1. D-liittimen nasta 
10 (/CSYNC) kytketään Scart-liit
limen nastaan 20. 

Sen jälkeen kytketään maadoi
tus. Pe1iaattcessa D-liitt imcn nas
tat 16-20 ja Scart-Jiittimen nastat 
5, 9 ja 13 pitäisi maadoittaa, mutta 
käytännössä yhden ainoan rnaalin
jan vetän1inen riittää. Maalinja 
voidaan kytkeä esimerkiksi D-litti
men nastan 20 ja Scaitin nast;m 13 
väliin - miten johto nyt sattuu 
parhaiten olemaan juotettavissa. 
Mikäli tarvitset myös aucliokaape
leita. ne kylketlfän Scrut-littimen 
nastoihin 2 ja 6. Audiomaa sijait
see aastassa 4. 

Juha n 1om.inen 

10 

9 15 
70 JI 19 ~ ~ 7 ., 

1 18 10 
1 1 G 

17 (! 
1 1 5 
1 1 ,. 6 

1 1 ls ' 1 1 ~ 
1 " ' 1 1 

1 1 13 
1 1 1 

1 1 1 1 

l L _ ____ .f!.S•_) 
J {li11lirr..c1 t<J~OO~n) 

~-- -----
Niiyttökaapeli Amigaan 011 helppo 
rakentaa itse. 

VAIHTO
EHTOINEN 
RAM-LEVY 

Amigru1 1 .3-versio tai:joaa vaih
toehtoisen RAM-levyn käytettä
väksi vaikka tavall isen RAlVl-le
vyn rinnalla. RAD-levy poikkeaa 
tavallisesta RAM-levystä siinä 
suhteessa. että RAD: on kooltaru1 
kiinteä ja se joudutaan asentamaan 
erikseen. RADin paras ominai
suus on se, että se säilyttää tietonsa 
resetoinninkin jälkeen. Tiedostos
sa DEVS:MountList on RAD-lc
vyn alkuasetukset, mm. levyn ko
ko, joka on 21 sy]jnteriä eli yli 
kaksisataa kiloa. HighCyl-arvoa 
muuttamalla voida<m levyn kokoa 
muuttaa. Levy asennetaan käskyl
lä 

l> MOUNT rad: 

jonka jälkeen levyä voidaan käyt
tää normaalin levyaseman tapaan. 
On huomattava, eltä DEVS-hakc
mistossa on oltava tic<losto ramdri
ve.device, muutoin levyä ei voi 
~Lsentaa. Mikäli käytetty Kickstart 
on versioJraan 1.2 tai vai1hempi, 
täytyy äskeinen komento toistaa 
aina rcsetoinnin Jälkeen. RAD-le
vy säilyy Amigan muistissa, kw1-
ne.~ kone sammutetaan tai levy 
poistetaan käskyllä REMRAD. 
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LOOGISET 
NIMET 

Assign-komcnnolla voidaan a<;et
taa komentotulkissa loogisia ni
miä. Käyttöjärjestelmä on val
miiksi a<;ettanut omia nimiään, jot
ka saase.J ville kirjoitt;unalJa pelkän 
Assign-komennon ilman pru-amet
reja. Käsky mlostaa ruudulle ensin 
levyt, joita kone käyttää tai jotka 
ovat levyasemissa. Sen jälkeen 
seuraa lista systeemin käyttämistä 
loogisista nimistä sekä hakemisto
polut, johon ne viittaavat. L-0puksi 
käsky tulostaa käytettävissä ole
vien laitteiden nimet. 

Koneen omat loogiset nimet 
määrittelevät mm. hakemistot. 
joista haetaan komeutot1.1Jkin käs
kyt. kirjastot ja eti fontit (C, UBS, 
FONTS). L.Joi;,>i.J1cn nimi määritel
Wiin seuraavalla tavalla 
1> ASSIGN nimi: Levy:ali/aliali 

Nyt voidaan esimerkiksi komento
rivin 
l > Lcvy:ali/aliali/tiedosto 
sijasta kirjoittaa 1 yhyesti 
J> nimi:tiedosto 

Koneen rnääiittelemiä nimiä 
muuttamalla saa Amigan hake
maan käskyjä, kirjastoja, laitteita 
tai fontteja mistä talumsa hakemis-
tosta. 
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ESCAPE-KOODIT NÄYTÖLLÄ 
Amiga pystyy toistammm smu-en 
osan kirjoittimelle tarkoitemista 
ANSI X3.64 -käskyis1ä myös ku
va111udulle. Niitä voi käyttää vaik
ka ruudulle tulostettavissa tiedos
toissa tehokeinona. .Jokaista käs
kyä edeltää Escape-merkki, joka 
täytyy saada tiedostoon sellaise
nam1 (esimerkiksi MicroEmacsin 
Quote-Char-toimi.nto). 

Merkin saa tietenkin Esc-näp-

p~iimestii tai yhdistelmällä Cont
rol-L (ASCll-merkki nro 27). Kä~
kyjä voi tutkia hel1xisti ki1joitta
malla niitä CLT:n tai Shell:inkäsky
riville. Tiimä onnistuu painamalla 
ensin Esc-näppäintä ja k:iJ:joitta
malla sen jiilkeen muut käskyyn 
kuuluvat merkit, jotka eivät kaiutu 
näytölle, ja Retum rivin päätteek
si. Seumavassa on malliksi muuta
mia Escape-koodeja. Lisää löytyy 

Amiga ohjekirjm1 liitteestä D. 
Printer Escape Codes. 
ESC-koodi Toiminto 
ESC+ [Om nonnaali merkistö 
ESC+ [ l m lihavoitu merkistö 
ESC+[3m kursivoitu merkistö 
ESC+[4m alleviivattu merkistö 
ESC+f7m käänteinen merkistö 
ESC+C palauttaa tavallisen 

merkistön 
Jouni Smed 

VASEMMAN AMIGA-NÄPPÄIMEN KÄYTTÖ 
Vasemmalle Amiga-näppäimelle 
(vanhemmissa 500 ja2000 koneis
sa Commodore-näppäin) on val
miiksi mfuirirelty muutama fnt11i
tionin suosittal'.lla tehtävä: 

Jouni Smed 

Näppäin 
Vasen-Amiga+N 
Vasen-Amiga + M 
Vasen-Amiga+ V 

Vasen-Arniga+ B 

Toiminto 
siirtää Workbench-rnudun päällimmäiseksi 
siirtää Worl<bcnch-rnudun pohjimmaiseksi 
antaa myöntävän vastauksenlntuitionin boolean 
rcquestereihin 
(esim. Ok. Retry. Continue tms.) 
antaa kieltävän va~tauksen Tnt1.1itionin boolcan 
-requestereil1in 
(esim. Canccl, Abo11 tms.) 
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Gurn vastaa on C= lehden uusi 
palsta, joka on tarkoitettu lukijoi
den ongelmille ja mielipiteille. 
Palsta koostuu meille lähetetyistä 
kysymyksistä, joihin gurnmme 
pyrkivät vastaamaan mahdollisim
man pemsteel 1 isesti. 

Ki.tjoita kysymyksesi, mielipi
teesi tai hyvä oma vinkkisi A4-ko
koiselle paperille selkeästi ja ly
hyen ytimekkäästi, ja postita kirje 
osoitteeseen 

C=Iehti 
Guru vastaa 
PL64 
00381 Helsinki 

P.S. Peligum ottaa vastaan 
vinkkejä ja vastaa peliaiheisiin ky
symyksii.11 omalla palstallaan. 

Modeemi 
Amigaan? 

Olen hankkimassa modeemia ja 
minulla on Amiga 500. Haluai
sin kuulla mielipiteenne seuraa
vista asioista: 

1. Kannattaako Amigaan 
hankkia modeemia? 

2. Kuinka nopea modeemi 
olisi hyvä? 

3. Mikä on kohtuuhinta esi
merkiksi 1200 bps modeemista? 

4. Kertokaa Boxeista ja nii
den käyttämisestä. 

5. Haluaisin tietää myös pak
kaus- ja tietoliikenneohjelmista. 

6. Mikä on paras protokolla? 
Tiedosta kiitollinen 

1 • Jos olet ki.innostunut Iin joilla li.i
kuskelusta, modeem.i kaimattaa 
hatlkkia. Purkkien välityksellä 
kuulee uusimmat Amiga-uutiset ja 
saa uusia PD-ohjelrn.ia. Myös 
pankkiasiat voi hoitaa modeemil
la. 

2. Ajan trendinä on yhä no
peammat modeemit. 2400 bps 
(v22bis) hitaanipaa modeemia ei 
kannata hankkia. 

3. Uudesta v22-modeem.ista ei 
kannata maksaa y Li 800 markkaa ja 
käytettyjä v22bis-modeemeja saa 
jo alle 500 markalla. 

4. Boxit ovat usein yksityisten 
henkilöiden kotona toimivia ohjel
m.ia, jotka välittävät modeemin 
kautta viestejä ja ohjelmia. Yleen
sä sekä viestit että ohjelmat on 
koottu omiin alueisiinsa, joista eri 
aiheista kiinnostuneet henkilöt voi
vat kätevästi lukea haluamansa ai
hepiirin viestit. Boxin tiedostoa
lueeLla PD-ohjelm.ia voi ottaa vas
taan (download) ja lähettää (up
load) boxiin muiden imuroitaviksi . 
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Useimmat yksityisten ylläpitä
mät boksit ovat käyttäjille maksut
tom.ia tai n.iissä peritään vain ni
mellinen liittymismaksu. Suomes
sa on myös joitakin yritysten yllä
pitämiä bokseja, jotka ovat mak
sullisia. Tållaisia ovat muun muas
sa A-lehtien VAXI ja Mikrodata 
Oy:n MITS. 

5. Pakkausoh jelmat jakaantuvat 
kolmeen ryhmään: ajettavia ohjel
m.ia pakkaavat, tiedostopakkerit ja 
levypakkerit. Powerpacker 3.0 
(kaupallinen) lienee parhaita ajet
tavia tiedostoja pakkaava pakkeri. 
Lz- ja LhArc ovat .LZH-päätteisiä 
tiedostoja pakkaavia pakkereita. 
Lz:n ja LhArcin voi imuroida pw·
keista, koska ne ovat PD:tä. 

Tietoliikenneohjelm.ien kermaa 
Amigalle edustavat J!Comm ja 
NComm. Pelkkää VTlOO-emu
laatiota tarvittaessa katmattaa tur
vautua terminaaliohjelmaan ni
meltä VTlOO. 

6. Amigan osalta käytetyin pro
tokolla lienee Zmodem, joka on 
nopea ja toinliva. JModem on vie
lä jonkin verran nopeampi , mutta 
se ei ole yleistynyt Am.igan termi
naaliohjelmissa. 

Juha Tuominen 

Basic-kääntäjät 
1. Onko Amigalle saatavana PD 
Basic-kääntäjää. Millä PD-Ie
vyllä se on? 

2. Onko Amigalle kaupallisia 
Basic-kääntäjiä AC/Basicin li-
säks.? 

1. 

3. Miten Amigan käyttämää 
fonttia voi vaihtaa AmigaBasi
cista käsin? 

Tiedonhaluinen 

Amigan reset 
1. Kuinka Amigan Shellissä saa 
ohjelmallisen resetin? 

2. Paljonko maksaa C64-
emulaattori ja mistä sitä saa? 

Patu 

1. Ohjelmallinen reset vaatii sopi
van ohjelman käyttöä. Ohessa on 
Commodoren suosittelema reset
ohjelma. Joissakin 82000-mal-

1 • Fish-levyiltä ei löytynyt yhtään 
Basic-kääntäjää. Voit yrittää ky
sellä PD-levyjä välittävistä posti
myyntiliikkeistä, jos heiJlä o lisi 
Basic-kääntäjää PD:nä. 

2 . Ainakin 1lue Basic, F-Basic 
ja GFA-Basic ovat saatavilla A.rni
galle. Lisätietoja on C=lehdestä 
2/89. 

3. C=Jehdessä 4/89 on Tomi 
Mai·inin täydellinen esimerkki 
fontin vaihtamiseksi Am.igaBasi
cilla. Kaivapa vailhat C=lehdet 
esi lle . 

Juha Tuominen 

Read/write-error 
Ongelmanani on Read/Write
errorit ja haluaisin tietää seu
raavia asioita: 

1. Saako näitä R/W-erroreita 
pois levyiltä, jos saa niin miten? 

2. Miten voi välttää R/W-er
roreiden tulemisen levylle? 

Kohta jo hullu 

1 . Mikäli jollain levylläsi on R/W
enweita, voit yrittää formatoida 
levyn. Apuna kannattaa käyttää 
DiskSalve-n.irnistä ohjelmaa, joka 
rapo1toi virheistä tarkemmin kuin 
Am igaDOS. 

2. R/W-erroreilta välttyy säilyt
tämällä levyjä pölyttömässä tilas
sa, joka ei ole suurten JämpötiJan
vaihteluiden kohteena ja jonka 
ympätillä ei ole nlitääll magneetti
kenttää muodostavia laitteita esi
merkiksi näyttöä tai kaiuttim.ia. 

Juha Tuominen 

CD-ROM-asema 
1. Onko Amigalle olemassa tai 
tulossa CD-ROM-asemaa? 

2. Jos on, niin onko niitä Suo
messa, mistä niitä saa ja paljon
ko maksaa? 

3. Jos Amigalle ei ole CD-

leissa on suunn.itteluvit·he, jonka 
vuoksi ohjelmallinen reset ei toi
mi . 

2. C64-emu1aattoreita kaimattaa 
tiedustella eri maahantuojilta. 
Myös Fish-levyllä 379 olevaan 
emulaattoriin katmattaa tutustua 
sillä se sopii hyvin ainakin pienii1~ 
kokeiluihin ja on edullinen. 

Jukka Marin 

DATA ga0003 f3gf00 OlgjOO ObgaOO 03e9gb 000b2c 780004 Oc6e00 240014 47 

~~~~ ~~~::: ~~!~~g ~~g~~~ ~~::ae ffe241 f90lgb 009le8 ffec20 680004 9b 

DATA "* 

ROM-asemaa, niin käykö jokin 
muu vastaava Amigaan ja mi
ten? 

4. Käyvätkö CDTV:n tulevat 
CD-pelit Amigan CD-ROM
asemaan? 

Ei piraatti Amigo 

1. Yhdysvaltalainen Xetec valmis
taa Amigalle 5,25 tuuman puoli
korkeaa CD-ROM-asemaa, josta 
on olemassa sekä sisäinen että ul
koinen, omalla vittalähteellään va
rustettu malli. Asema on yhteenso
piva PC:n vastaavien kanssa ja tar
vitsee Amigaan SCSJ-ohjaimen. 

2. CD-ROM-asemaa tuo maa
han Westcom Systems Oy ja hit1ta 
on 4 950 markkaa. 

3. Kaikki SCSI-Liitännällä va
mstetut CD-ROM-asemat käyvät 
Amigan SCSI-ohjaimiin, mutta 
käyttö vaatii sopivan ohjelmiston , 
koska Anligan oma FFS-tiedosto
systeem.i ei osaa hallita vain luke
nlista tukevia levyasem.ia. Xetecin 
CD-ROM-aseman mukana tulee 
tat-vittava ohjelmisto sekä Fish
CD-kokoelmalevy. 

4. CD-ROM-asemai1 puolesta 
pelit sopivat Amigaan. 

Jukka Marin 

Salasana 
Omistan Amiga 500:n ja kysyi
sin eräästä Ievykkeiden käsitte
lyä koskevasta asiasta. Millä 
saan Workbenchin alaisuudessa 
käytettäviin levykkeisiin salasa
nan tms., jota ilman Ievykkeeltä 
ei saisi avattua tiedostoja? 

Asiasta kiinnostunut 

Amigan käyttöjärjestelmä ei sisäl
lä salasanavalmiutta, joten salasa
natoiminnon teko vaatii jonkin 
ve1Tan ohjelmointia ja OFS:n tai 
FFS:n tuntemusta. Mitääll yksin
kertaista tapaa ei ole. 

Jukka Marin 

Atarin ja Amigan 
pelit 

Minulla olisi yksi kysymys Ami
gan peleistä. Toimivatko Ami
gan pelit Atari ST:s.sä ja Atari 
ST:n pelit Amigassa? 

Epävarma 

Vaikka Anligassa ja At.:'ll·issa on 
sama prosessori (68000) , pelit ei
vät ole yhteensopivia laitteiden eri
laisesta kovost.:1 ja käyttö jätjestel
mästä johtuen. Eli eivät toinli. 

Jukka Marin 
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MYMENU 
Jukka Marin 

Amigan käyttöjärjestelmä 
sisältää kaksi erilaista 
käyttäjäliityntää: klassisen 
komentotulkin eli CLl:n ja 
kokonaan hiiriohjatun, 
ikonipohjaisen 
Workbenchin. 
Olennaisena osana 
molempien toimintaa ovat 
alasvedettävät valikot, 
joiden avulla useimpia 
ohjelmia käytetään. 
MYMENU-ohjelmalla 
valikoita voi tehdä itse. 

V
alikoiden etuna perintei
~ii n ctrl-x-y-z-komentoi
hin verrattuna on, että nii
tä käyWiäkseen ei IBrvitse 

muistaa ulkoa mutkikkaita ohjaus
koodeja ja näppäinybdistelmiä. 
Riittää, kun haluamansa toimin
uon ct5ii hiiren avulla loogisesti 
1yhmitellyistä valikoista. Toisaalta 
valikoiden eniten käytettyihin toi
mintoihin on hclp1XJ liitt~iä näp
päinkomennot. jotka n<>pcuuav•ll 
ohjelman käyttöä. 

Vajjkot ovat osa :-\migan käyt
töjä1jestelmän Tnruition-ki1ja~toa, 

joka vastaa myös ikkunoihin, 
näyttöihin ja hiireen liittyvistä toi
minnoista. Valikoiden lisääminen 
omiin ohjelmiin on helppoa, koska 
lntuition huolehtii kaikista niihin 
liittyvistä 1oiminnoi~U1 automaatti-

IDCMP 
-viestit 

ICo •s mnm u lltf!i"' •• tö,EJ 
;Blltil.' (!oioplett - lt)l)lf,ft!l!'I tod~ Slz<! = ' t1? Ciea8!84~4) bVt&s 

sesli ilman sovellusohjelman apua. 
Ohjelman ainoaksi tehtäväksi jää 
ktisitelfä fntuirionin lähettämät ko
mennot sitä mukaa. kun käyttäjä 
valitsee valikoista toimintoja. 

Perustana ikkuna 
V;~ikol liittyvät Amigassa aina jo
honkin ikkunaan. Kun hiiren oi
keanpuoleista näppäintä eli vatik
konäppäintä paineU\an. aktiivisen 
ikkunan valikkopalkki tulee näky
viin näytön yläreunaan. Jos ikku
nalla ei ole valikoita , valikkopaJ
kissa ei lue mitään. Yalikoista vali
taan toimintoja pitämällä valikko
nHppäinLä painettuna. siirtämällä 
hiiren osoitin valikkopalki.ssa halu
tun valikon ja edelleen valikon toi-

lntuition-käytliijälii1yrnä lähet1M tiedot 
kaikista tapahtumista Execin vies1i
portticn viil.ityk!>Cllii. l..ähcretyt lntui
Message-viestil ~isi.ilfävä1 n.m~aasti tie
toa. kuren lnruiMessage-sllUktuurin rn
kenteesta voi päätellii. Viestin alussa 
on :una Exccin Messagc-slmktuuti , jo
ka nn larpeen it<;e viestin välitystapah-
1uma11 onnis1umiseksi. Seuraavana on 
JntuiMcssagen tyyppi, joka ilmaisee, 
mitä tietoa muissa struktuurin kemis~ä 
on. 

Kun ohjelma sa<i IDCMP-vicstin. 
sen ikkunan viesliponissa m;iäritelty 
signaalibini a<>ettuu. K~iyttinnössä tämä 

minmm kohdalle ja vapauttamalla 
valikkonäppäin. 

Nijn kauan kun käyttäjä ei valit
se mitään roiminloa valikoista, so
vellusohjclma ei edes tiedä. etlli 
kiiyttajä selailee valikoita. Vasta 
silloin, kun jokin toi111i1ito v~~i

taan, sovellusohjelma saa Tmuitio
nilta viestin, josta selviää ktiyt11(jän 
;uitama komento. Sovellusohjel
ma voi siis nukkua odottaen valik
kokomentoja ja säästää siten kcs
kusyksikköaikaa komentojen vä
lillä. 

Intuition lähettää tiedot valikko
komennoista fDCMP-viesteinä. 
lDCwlP on lyhenne sanoista Intui
tion Oireet Communications Mes
sage Po1t, joka merkitsee Exee
tyy!jsten viestien käyttöä käyttäjä
liitynnän jä sovellusohjelman väli-

saa ohjelman heräämään ja poistumaan 
Wait-rtlliinista. missä se odotti k1i.)1tä
jän komemoa. Seumavaksi ohjelman 
on vastaimotcttava viesti GetMs.g-111tii
nil la ja luenava viestistä tarvitsemansa 
tiedot Kun kaikki tarpeelliset tiedot on 
luettu. M viestiin va.<1~1 rnva mahdolli
simman pian ReplyMsg-iutiinilla. 

Viestiin vaslaaniinen on lärke;iä, sil
lä Amiga= viestiin kuuluva muistia
luc siirtyy viestiä Hil1e1enä~~i vasrna
non1ij:u1 omistukseen. Jotta lntllition 
voisi käyuäii san1<1<1 muistialuetta uu
tlestaan seuraavan viestinsä lähe.ttämi
secn, sen on saatava sovellusohje~11al-

tyzypi koodi. :J.i.sämäärit.e ol"i.~n osoite merkitys 
im C ass im_eode 

MOUSE:BUTTONS SELE:CTUP/DOWN 
MENUUP/OOWN 

MOUSEMOVE 
GADGE1'DOWN 
GADGETUP 
MENUPI CK t oiminnon numero 

tai MENUNULL 
CLOSEWINDOW 

RAWKEY rawkey-koodi 
NEWPREFS 
DI SKINSERTED 
DISKREMOVED 
ACTI VEWIN DOW 
INACTIVEWINDOW 
DELTAMOVE 

VANILLAKEY ASCH- koodi 
INTUIT!CKS 

1 ) SHFT/CTRL/ALT/AMIGA 

i.m_2ua.J.i-!ier i.m IAddress 

gadgetin o soi te 
gadgeti n osoi te 

1) dead key- tietoa 

1 ) 

hii cen näppi in painet Lu/vapautettu 

hii r t ä l i i ku tet t u, paikka McuseX, MouseY 
gadgecti a pa inettu 
g adgetist a pääst e t t y i r t i 
valikosta val i t t u jotain 

i kkunan sulku nappu l aa naksautet t u 
RAW-t yyppi nen näppäimenpa~ nallus 

Pr eferences- ase t uksi<i muute t t u 
levyke lai t e ttu asemaan 
l evyke ote ttu pois ·lsemas t ;i 
t ämä ikkuna a k tivo i Lu 
t ä mä i kkuna passivoi t u 
hii ri li i kkunut , s uh t eellinen pai kka Mou se X,Mou seY 

VANILLA- t yyppinen näppäimenpai nallus 
t i mer de v i celt ä n. 10 kerta~ se kunn i ssa 

lnhtiMessage-tyyppeJäja 11iitii vastaavia Code-ja Qualifler-arv0Jt1. Useimpiin viestei/Ji11 ei liity /(1i11kaa11111u11ta tietoa, rnan ne rJ11at itse.vsiiii11 
yksikäsitfeisiii. Tällaisia ovat esimerkiksi tyypit JNTU!TlCKSja CLOSEWJNDOW. 
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Menu 
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-..J ·onr-al.i!.I' 
..j~-1;\-o-nu~lle-m~ 

===== O(loppu) 

_I 

mu .. McnuNom1> 

~!!Oem 

1--1-
ml_uemrn1 

lnluiTexl 

-1~-1~~•_un_•-"--

1 ~IF<mil -Ll~xl_ 
()(loppu) 

Me,,ul1om 
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Mepu1!em 

mf.,Next11e-m 

m1_11om~ 

0 

... ~ Monuuom 

Km1a 1. Esi111erkkiohjel111a11 valikkostrukt1111rit ja 11iide11 keski11iiiset suhteet. Struktu11reihi11 011 piirretty 11iikyrii11 
11<Ii11 toisiin str11kt1111reihi11 viiff{/{/vat osoittimet. Jokaisella 11alikol/11011 omaMen11-stmkt11uri11sa, jossa on osoittimet 

~~..?1'l 
lntuhe)(t 

seuraavaan valikkoon ja valikon ensimmiiisee11 toimi1110o11 (Me1111Jtem) . .Jokaisessa Me1111ftem-slruktu11rissa 011 ml)tomrn1 
osoittimet se11ra<1vatmja tan•itwvat111 lntuiTex1-struktuwii11,jo11ka perusteella toi111ir111on symboli tai nimi _ o_ 
piirretiiiin mlikkoo11. l"1e1111ltem-strukt11urissa on myös osoitin alatoimi11toon, joka on vastam•a Mermltem· ~'"'""''' _ 1!_- ITe."CJF-0_n1 

struktuuri. I11t11iText-struktuwissa on osoitin käytet1ä11iiii11.fo11ttii11ja itse ASCII-muotoiseen tekstiin. Tekstin sijasta 
Menultem-struktuurifl toiminnon symbolina voisi olla myös kuva (J111age-.1·truktuuri). Tiillöin Meuultemissii ei 

liJTo_, _1 -~ 'Po1s-
01loppo)' 

aseteta ITEMTEXT-lippua, mistä lntuitir111 tajuaa symbolin olevan I111age-slrukt1mtin. Kuvastap11uttm1at 
viittaukset TextAttr-stmkt1111rii11,joka miiii1ittelee kiiylety11.fo11ti11. 

seen tiedonsiirtoon. Viestien etu 
on asynkronincn toiminta, jossa 
käyttiijtiliitynt:i lähettää ~ovcUu

sohjelma!Je komentoja tarpeen 
mukaan ja sovellusohjelma kä<;it
tclcc komennot sitii mukaa kuin 
ehtii. Käyttiijäliitymmän ei tarvitse 
jäädä odottama;m kunkin komen-

ta 8iihen lupi1. Kun viestiin vm,1aiaan, 
sen omistusoikeus palaa viestin liih_euä
jälle. eikä va,1aanouojn saa enää kliyt
tää nmisrialuetra. U.ihcniijä saattaa kir
joittaa viilinömä..;;ti uutta lieto!\ muistia· 
lueelle. j1Jte11 vaswanouajnn on lueuav~ 
kaikki mrvitsemru1sa tiedot ennen vies· 
tiin vastaamista. 

Viesteihin liiytyy vastata mahdolli
~i1nman nopeasti, s illä rnutllen Intui
tion joutuu varaamaan uu;i lie vie~teille 
lisiiä muistia. koska se ei voi käyttliä 
emisiä 111uis1ilohkoja uudelleen ennen 
kuin viesteihin on vastallu. Jo~ vie.~tei
hin ei va~rata lainkaan, ~ys1ee111in 
muisti loppuu ennemmin tai myöhem
min kokonaan. Intuition vapauttaa va
raamansa lmuiMessage-strnktmnil 
va.~ia silloin, kun viestejä vaslaanouava 
ikkuna suljctmu1. 

Viesti tyypit 
Sovcllusohjelmn kc1100 ikkunaa ava
tessaan lntuitionille, mitä tietoja se ha· 
luaa lnwi tionilta va~iaanouaa. "fätä tar
koin~~a vanen NcwWindow-srruktuu
rissa on nw-IOCMPFlags-kenltä. 
IDGVIP-lippuja ja siten vastaanotetta
via tietolyyppejä voi myöhemmin 
vaihtaa ModilylDCMP-rutiinilla. Eri
laisia viestivaihtoehrcija ovat muun 
muassa valikkokomcnnOL. näppäinpai
nallukset. Ikkunan ak1ivoin1i. hiiren lii
kunaminen ja hij ren näppäimen paina
minen. 
Vi~tin tyypin ilmai~ee lnruiMessa

ge-struktuurin im-Oa,..~·kentlli. 

Struktuurin 111uiden kenttien si>ältö 
riippuu tyypistä oheisen taulukon nm-
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non suoritusta vaan se voi aina pal
vella sovellusohjelman käyttiijllii 
parhaalla mahdoll isella tavalla. 

Struktuuri poikineen 
Vml<ka kliyttöjiiljestclmä muodos
taa il5e vaJikotja hoitna niiden piir-

kai.1<;sti. lhulukossa on joitakin esi
merkkejä 1;1vuJlisim111isw viesreistti J" 
täydellin(.)n luettelo löytyy intlulio111in· 
tuirion.i-tiedoMosln. 

RA'vVKEY-tyyppisct näppäinpainal
luk:;el [lmaisc\"<lt nlippäimen mtmemn, 
eivät kulloiseenkin näppäink1u11aan 
liittyvää merkin ASCl !-koodia. AS
Cll-koodin ~aa selville RawKey('..on
vcrt-rutiinilla. Toinen mahdollisuus on 
pyyt;iii RAWKEYn sijasta VANILLA· 
KEY-tyyppisiä viestejä. joissa näp
päinti::n numerot on valmiiksi muun· 
nem1 ASCfl-merkciksi. 'fällö in ei kui
tenkaan voida lukea esimerkil<si fonk
lio- ja kun;orini\ppäimiä. Molempien 
viestityyppien yhteydessä im-Quali
fier sisältää tiedot SHIFT-. J\l:f •. 
Control· ja Amiga· ntippiiimistä. Näp
päirnii:i vaswavm hitit on niinikään 
määritelty imuition/imuirion.i-tiedos
tossa. 

IN1UITTCKS on viesti . jonk<l Intui· 
tion löhettääsitä pyytäneelleohjehnalle 
kymmenen kcnaa ,;ckunnissa aina. kun 
ohjelman ikkuna on aktiivinen. Uurtn 
viestia ei kuitenkaan tule ennen kuin 
ol1ielm:1 on vastannut edelliseen. 

MENUl'ICK-viesti aiheutuu aina. 
kru1 käyttäjä vapauttaa valikot riippu
matta siitä. valittiinko joku toiminto vai 
t\i. im-Code ~i~iiltmi valitun valikko
toiminnon nu111eron ohei$en kuvai1 
mukaisesti. Jos V<~ikoisla ci valittu mi
tään. im-Code = MENUNULL. 

Thrkemp1 kuvau~ IDCMP:n toimin· 
na~ta löytyy Rom Kemcl Mrurnal -kir
jasta ja aiheeseen liittyviä C.'>imerkkioh
jelmia RKMCornpanion· tiedoslos· 
·ta_(> 

tiimi.sen , on ohjclmoijartkin nähtä
vä hieman vaivaa niiden eteen. Jo
kainen valikko vaalii omm1 Mcnu
struktuurinsa, jolla k:iyttöjärjestel
miille kenntaan mm1m1 rnua$Sa va-
1.ikon paikka, koko, 11.imi ja ensim
mäisen toi.m.innon tiedot si.sältliviln 
Menuilem-st:rnk:tulllin sijainti. 

Jokaista toimintoa varten taivi
taan oma Menultem-strnkmuri, 
jossa on määiitelty toiminnon 
paikka ja koko valikossa. toimin
toa kuvaava teksti tai kuvio sekä 
muuta 1arpeel1ista tietoa. Menulte
missä on cdclkcn osoitin seuraa
vaan toimintoon. Valikon viimei-

15 1 4 13 12 11 10 9 -1 E ~ 3 l 0 
i\. 1 .. A A l\. ~ T T T T T V V V V V 

lla/ikkotoi111i1111oista /n111itio11 liihettiiii so11el/11sol~iel11111lle viestin ,jonka 
im-Code-ke11t1ii sisiifiiiii L6-billisen, 10imi11toa ilmaise1•an /11 vw1. Luvun 
viisi alima billiä V ilmai.~eval valiko11111111zero11, joka 1•oi olla 0-31. 
Seuraavat kuusi bitliii T ilmaisevat kysei.1'lcstii valikosta 11alit11n toimi111w11 
0-63 ja ylimmät vii.si bittiä mahdollise11 alatoimimw11 A mmwro 0-31. 
Yhtä ikkunaa kohden erilaisia toimintoja voi teoriassa olla yli 60 500 
kapp,llet/a . .Jos 111itiiii11 toimi11toa ei valittu, i111 - Code:11arvo011 
MENUNUU, eli $ffff. 

STRUCTURE I nt.uiMessage , 0 
STRUC'l ' u n E:xec~1essa9e , MN S I Z8 ; E:xecin Me s s a ge-str:ukt . 
LONG i m_ci ass ; v i es tityyppi (esim . RAWKE:Y) 
wORD l m Code ;koodi{e sim paine t:un nä pp . koodi ) 
WORD im- Qua li f ler ;koodi n lis ämäärite (esim. SHFT) 
A!'TR i m-IAd dre s s ;mahd. I n t u ition-olion osoite 
WORD i:n-MouseX ; hiiren X- koo rd i naatt i 
WORD i :n-Mouse'! ; h iiren '!- koordinaat:ci 
LONG im- Se conds ; kelloajan/pä i vä yk sen s ekun:iit 
LONG lnO·iicros ; ke lloajan / päi väyksen mikrosek, 
.b.P1'R i m IDCM? Window ; i kkuna , jota vies:::i koskee 
APTR im-Speci a l Link ; s yste €min sisäiseen käyt:t öön 
LABEL I m_SI ZEOF ; struktuurin ko ko = i m_SI ZEOF 

/ntuiMessage-struktuurisfä 011 11.seita ke1111ili, j oiswjoidenki11 tarkempi 
merkitys riippuu vie.1·tityypistä. Sen sijaa11 esimerkiksi suhleefli11en !(Ii 
absobmtti11e11 hiiren paikka liiytyy liihes kaikista viestityypeistii 
im- MouseX- ja im-Mo11seY-ke11tistii sekä viestin lähetliimis<!iankohta 
im- Secouds-ja im- Micros-kemistä. Ajankohla on laskettu v11od1m 1978 
al11sta liifltie11. Useampaa ikk1111aa kijyttiivissii ohjelmiss(I 011 hyötyä 
im-IDCMPWindow-kentiistii,Joka ke11ov, mihin ikk1111aan mikäki11 viesti 
liittyy. 
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fileS="mymenu" : 'v2 .11 
OPEN file$ FOR OUTPUT AS 11 
lin"'O aS= " " 

Loop; 
lin=lin+l 
RE:AD xS IF xS="** " THEN Endeth 

Beyond ; 
i=INSTR CxS," ") 
If i>O THEN 

x$:11LEFTS (x$, i-1) +MID$ (x$ , i+l) 
GOTO Beyond 

ENO IE' 
x$ .. UCASES (x$) 
csS=RIGHT$ (x$, 2) : xS=LEE'TS (x$ , LEN(x$)-2) 
sum=O 
FOR i=l TO LEN (x$) 

sum=sum+(ASC(MIDS(xS , i,l)) XOR i) 
NEXT i 
IE' (sum ANO 255)<>VAL( " &H " +csSJ THEN 

PRINT "Check:sum error in line " ; lin 
GOTO Endeth 

ENO If 
xS=aS+xS : aS=" " 
FOR i•l TO LEN(x$) STEP 2 

IF MIDS (x$, i, 1) = "G" THEN 
IF MID$(xS,i+2)= " " THEN a$=MID$(x$,i) ; GOTO Loop 
yS=STRINGS (ASC CMIDS (xS, i+l, 1)) -63, VAL ( " &H"+MIDS (x$, i+2, 2) l l 
i=i+2 

ELSE 
yS=CHRS (VAL ( "&H " +MIDS (x$, i, 2))) 

ENO IF 
PRINT 11,yS ; 

NEXT i 
GOTO Loop 

Endeth: 
CLOSE # 1 
PRINT "Operation cornplete " 
END 

DATA ga0003 f3gf00 02gf00 OlgbOO 90gb00 95ga00 03e9gb 00904e 54ffe4 d7 
DATA 42acff fc42ac fff842 acfff4 42acff f042ac ffec42 6cffe4 43fa01 c3 
DATA fe7000 2c7800 044eae fdd829 40fff8 670001 9c43fa 01 f970 002c78 eO 

MyMenu-ol~jelman kokeileminen om1istuu 11opeimmi11 kirjoittamalla 
oheisen listauksen mukainen Basic-olijelma,joka l1to levylle MyMen1t
nimise11 ajettavan ohjelman. Käytetty Basic-lataaja on sama kuin 
aikaisemmissa ohjelmissa. 

sessä toiminnossa osoittimen arvo 
on nolla, josta käyttöjäJjestelmä 
tumustaa sen viimeiseksi Menulte
miksi. 

Jokaiseen valikon toimintoon 
voi edeUeen liittyä alatoiminto, 
joita varten tarvitaan vastaavat 
Menultem-struktuurit. Esimerk
kiohjelman stmktuurien ketjutta
minen näkyy kuvasta 1. Valikoi-

tfl MenuDef!IO by JM vl.00 IH 

- Ctoatod !H04U by JM -

den nimiä lukuunottamatta kaikki 
tekstit on annettava IntuiText
struktuw·in muodossa. Tåmä 
struktuuri sisältää tiedot tekstin 
suhteellisesta paikasta, piirtotavas
ta ja -väJ~istä , käytettävästä fontis
ta ja itse tekstin sijainnista muistis
sa. Intuitionia ja sen struktu~ja 
käsitellään myös seuraavissa 
C=lehdissä. 

... 
lllOVeq 

111ove.l . ., 
intui(pc),al 
IO,dO 
OpenLibruy 
dO, intuibasa(l141 
cleanup 

·9004i?byJM•>vl.OO - lopullinen kommentoitu verelo. 

... 
ao 
111ove.l 

Te><tattr,aO 
qfl<,Openront 
dO,font(a4) 
cleanup "'" 

4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 
12 
13 

" 15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

DATA 00044e aefdd8 2940ff fc6700 018641 f9gb00 302c6c fff84e aeffb8 6f 
DATA 2940ff ec6700 017041 f9gc00 2c6cff fc4eae ff3429 40fff4 670001 e9 
DATA 5a2040 296800 32fff0 226cff f0206c ffec2c 6cfff8 4eaeff be0839 07 
DATA 000100 bfeOOl 670c41 f9gb00 e00268 feffOO Oc206c fff443 f9gb00 Bc 
DATA 382c6c fffc4e aefefS 4a6cff e46600 011220 6cfff4 246800 567000 95 
DATA 122a00 Of03c0 2c7800 044eae fec220 4a2c78 00044e aefe8c 4a8067 ce 
DATA d22a40 242d00 14362d 00180c 82ga00 010067 16224d 2c7800 044eae 32 
DATA fe860c 82ga00 020066 ae60ga 00c40c 43gaff 660c22 4d2c78 00044e 66 
DATA aefe86 609830 030240 00lf39 40ffea 3003ea 483200 024000 3f3940 72 
DATA ffe8ec 4939 41 ffe641 f9gb00 38302c ffea2c 6cfffc 4eaeff 702640 Ja 
DATA 610c36 2b0020 377cga ff0020 60ae0c 6c0002 ffea66 2a4lf9 gaOOOl fe 
DATA 7e3228 000c20 6cfff4 700102 410100 670a2c 6cfffc 4eaeff 404e75 5f 
DATA 2c6cff fc 4eae ff4c4e 750c6c OOOlff ea661c 4lf900 bfe OOl 3.?2b00 7d 
DATA Oc0241 010067 060890 00014e 7508d0 00014e 750c6c OOOlff e86608 fe 
DATA 397c00 Olffe4 4e7533 fcOfga OOdffl 804e75 202cff f46716 20402c 31 
DATA 6cfffc 4eaeff ca206c fff42c 6cfffc 4eaeff b8202c ffec67 Oa2240 dc 
DATA 2c6cff f84eae ffb220 2cfff8 670a22 402c78 00044e aefe62 202cff 02 
DATA fc670a 22 402c 780004 4eaefe 624e5c 4e7567 726170 686963 732e6c fe 
DATA 696272 617279 00696e 747569 74696! 6e2e6c 696272 617279 gc0003 8b 
DATA ecgbOO 06gb00 OlgbOO 4agb00 60gb00 98gb00 a8ga00 013cga 000166 87 
DATA ge0003 f2ga00 03eagb 009500 460014 012c00 780001 ga0003 ga0002 2c 
DATA lOOfgi OOOlea gh0064 006408 0008ga OOOlga 0001 f5 0009gd 00c200 30 
DATA 04000e 003f00 OeOOOl ga0002 gc0056 gj008c 0004gb 007800 Ob0056 19 
DATA gf007B gc0056 gdOOga ffOOOl gbOOOl OOOlgb 0030ga 000217 gh0004 Oe 
DATA OOObOO 78000b 0092gf OOaegi OOgaff OOOlgb 000100 OlgbOO 30ga00 4e 
DATA 021fge 00012a 004400 Oe0036 OOOeOO OlgaOO 0208gb OOeOgl 0004gb 06 
DATA 009600 ObOllf geOOOl 02ga00 011653 gd00ga ffOOga OlgaOO 140001 e5 
DATA gb0030 ga0002 26gc00 010001 ga0014 000lgb 0030ga 00022f gh007b 39 
DATA OOOeOO 3f000e OOOlga 00020f gaOOOl 489100 04gb00 82000b 0052ge 13 
DATA 00016a ggOOOl 7egaff OOOlgb 000100 OlgbOO 30ga00 0238ge 000lb4 ee 
DATA 007800 050078 OOObOl 57gb00 02ga00 OlaOgc 004bgd OOgaff OOOlgb 69 
DATA 001400 OlgbOO 30ga00 0246gh 007800 100078 OOObOO 57gb00 OlgaOO c3 
DATA Old6gc 0045gd OOgaff OOOlgb 001400 OlgbOO 30ga00 02 4dgc 005661 eO 
DATA 6c69ga 6b6f6b 6f6500 746f70 617a2e 666f6e 740052 6f6a65 6b7469 07 
DATA 004f68 6a6175 73004b 6f6c6f 6d6173 0056e4 6ce479 7 4e400 506f69 15 
DATA 737 475 005375 6f6461 74696e 00 4669 6c7465 72ga21 004f68 6a6175 2a 
DATA 737661 6c69ga 6b6f00 50gae4 ga6ce4 00506f 697300 4e 71ga 0003ec 47 
DATA gb0022 gbOOOl gbOOla gb0030 gb0038 gb0046 gb004a gb0056 gb0068 8d 
DATA gb0080 gb008 4 gb009e gb00b6 gbOOba gb00c2 gb00d0 gb00d4 gb00f2 36 
DATA gb00f6 gaOOOl OagaOO 010ega 000lle ga0001 22ga00 0138ga 00013c cd 
DATA gaOOOl SagaOO 0164ga 000172 gaOOOl 76ga00 017ega 000190 ga0001 e7 
DATA a8ga00 Olacga 0001c6 gaOOOl degaOO Ole2ge 0003f2 ca 
DATA * * 

Intuition muuttaa joidenkin 
struktuw·ien kenttien arvoja vali
koita piirtäessään. Siksi struktuurit 
eivät voi sijaita itse ohjelma.koodin 
seassa, jonka määräysten mukaan 
on pysyttävä muuttumattomana. 
Samasta syystä valikkostruktuure
ja ei saa käyttää useampaa ikkunaa 
vaiten samanaikaisesti, koska sil
loin e1i ikkunoiden valikot menisi
vät keskenään sekaisin . Jos kah
teen erilliseen ikkunaan halutaai1 
sainat valikot, molemrniJJe on ol
tava omat valikkostruktuurit. 

vät paljon tilaa oh jelmakoodin 
seassa, vai-sinkin, jos valikoita on 
paljon tai jos samat valikot tarvi
taan useisiin ikkunoihin. Siksi lo
pulliset struktuurit kannattaakin 
yleensä kehittää sopivalla aliohjel
malla,joka var·aastruktuureilledy
naamisesti muistia ohjelman ajon 
alussa ja rakentaa vai·atulJe muis
tialueeUe tarvittavat stmktuurit ja 
ketjuttaa ne osoittin1ien avulla toi
siinsa. Tällainen rutiini on kuiten
kin suhteellisen pitkä eikä sitä vali
tettavasti voida julkaista tämäJ1 ar
tikkelin yhteydessä. Valn1iit valikkostruktuurit vie-

, Intuition-kirjaston nimi 
1 kJrjutovenio (mikä tahansa) 
1 kutsutaan OpenLibrary!)ll 
1 tal l etetaan l:nperuso!loite 
1 jos kirjastoa ei ole, pois! 

'. ~:~~!~~a~:~t~rttn tiedot 

; oaoitlnt11ltl'!en 
; jos ei saatu auki. pois 

lar.w 

and.w 

lar.w 

dJ,dO 
1$lf,d0 
d0,menunum!a41 
d3,d0 
15,dO 
dO,dl 
tSlt,dO 
d0,ltemnum(s41 
f6,dl 
dl,subnumfa4) 

: lnclude-tiedostot, joisaa on .. uritelty kllyttöjlrjestel111lilln liittyvU 
; struktuureja ja vakioita. 

; Av<1taanlkkunajaotetaanikkunanRastPort-struktuurinoaoite. ... 
Ub 
move.l 

Menul,aO 
rnen,.numU41,d0 
intul,lt•AIAddreu 
d0,a3 

!~~i~~= ====~~~~~=:!= incl,.de "e><ec/•l'!•ory.i" 
1nclude "qraphles/gfx.i• 
include "graphlcs/qtxbase.i" 
tnclude"graphics/tl'!xt.1" 

~~~!~~= : ~~~~!~ t~~~!~~~!~!~~ ~ i. 
; Ma.otrot, joiden ilvulla kllytUl)lrje!lt.l'!lmlln rutiineja on hl'!lpoJBpi kutsua 
; Makrot 111alirlttelevlit a\>tOmaattisesti kaikki kutsutut rutilnit llnkkeria 
'. ;~~~!~a:a lataavilt. kirjaston perusosoitteen a6:een ennen rutiinin kut-

1 E11ml'!rkik11 "!lb lntu1,0penW1ndow" purkautuu kllskylk111 

. ~~!.1 I~~~~~~~~f~a6 
jsr LV00penWindO"olla6) 

xrer LV0\2 ; ~:i;i~~ .. ~!~ ~~~!:~i~' rutiini 
move.l \lbssela4),a6 
i~~m _LV0\2 (s6J 

; ottaaklrjastonperusosoltteen 
; kutsuu rutHnl.a LV0xxx(a6J 

xre( LVO\l 
move.l l4,a6 

; ~:~~~~~ .. 1;:\~~~!~~~ 
~~~"' _LVO\l (a6) 

; ott.aaexec1nperusosoltteen 
; kutS\>u rut inia _LVOxxx(a6) 

; Maantellll.ln offsetit pinoss.i oleviin muuttujiin. Muuttujatila varataan 
; 11hjel11111nalussa link-käskylU. 

intu•base 

~~~~~!e ,, 
font 

ltl'!1rnu11 
SubnUll" 
quit 

oqo 
equ -B 
equ -12 
equ -16 
equ ·20 
8qi.> -22 
equ -24 
eqi.> -26 
eq" -28 

; tila lntuitlon-kJ.rjastonoaoittl"'elle 
, tllaGraphlca-kirjsstonosoi.ttl.,elle 
; tllaWindow-osoitti111elle 
: tila RastPon-osoitti111elle 
; tila !ont1n osoitti.molli'! 
; valikonn\>Eero !vain2tavua) 
; toiminnon numero lvaln2ta.vua) 
: alatolminnon numero (vain 2 tavua) 
: lipPu: poistu! (v<1in 2 tavua) 

1 Pa1oh]el11a. Al111sanoll<1taanpinom,.,.ttujat Jaav&ta&ntarvitt•vat 
;kirjastot. 
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link a4,l-2B 
clr. 1 lntuibaae !s4) 
clr.l 9hbasela4! 
clr.l wlndow(a4) 
clr. l rp (a~) 
clr.l !ont(a4) 
clr.w quit(a4l ... 
moveq 

move.l 
boq 

qrx1pe),al 
10,dO 
OpenLibr~ry 
d0,qtxbase(s4) 
eleanup 

; varataan11uuttujatilaa 
; nollataan muuttujat 

; nolla: ei poistuta 

; 9raflikl:skirjanonn!"'i 
; kirjastoveraio (mikä: tahana&) 
; kutsutaanOpenl..lbrsry(Jll 
, talletetaan9tx;nperuso101te 
; joskirjaatoaeiole, pols! 

Newwindow,aO 
llb int..,1.0penWlndow 
111ove.l d0,window(a4) 
beq cleanup 
move.1 dO,aO 
111ove.l wd_R?ort!a'J), rp(a4J 

;AsetetaanR.astPOl'tlntontti. 

"'ove.l rp!a4),al 
move.l font(<14),a0 
ll.D g!x,Set.f'ont 

; NewWindo.,-atruki:u,.rinosoii:e 

~ ~~~~~~:~~a~~~~~~e~~ 1~!:1te 
: jos ei auennut, pois! 

1 otetaanRastPortinosoite 

: RastPort-struktuurl 

'. !~~~;~aan tontti ikk\>nan RP:hen 

; Tarkistl'!ta<1n ,Unis,.odat.timen ivicranmerkklvalon) tila ja asetetaan 
; valiil.on 2 ensimmäisen !ja ainoan) toiminnon alk,.tlla (suodatin pllllll 
; tai pois). 

"Otst 

!~~-W 
11.SbfeOOI 
100$ 
Item2.l,a0 
ICHECl':ED,mi_rls9s!aO) 

T~~e. 1 ~!~~~~ ~~41, so 

J!b int.ui,SetMenuStr1p 

; •uodatin pHllli? 

'. !~~ta~T~~!f~rnnon atruktuuti 
; ei, nollataanCHECl':ED-lippu 

1 ikkun1n ~lndow-•truktuurln osoite 
; valikkostruktu\>rll'!n o~oite 
; liitetHiin valikot ikkunaan 

; Si.lmuitka, jossti odotetaan IOCMP-vlestejli ja klaitellilin niiden 
; komennot. Odottaminen tapahtuu Execin Wait-rutlinl.lla. 

loop tSt.w 
boo 

move.l 
move.l 
moveq 
move.b 
bsei: 

;<1ove.l 

tst.l ... 
•OVI'!.! 
•ove.l 

cmp.l 
boq 

move.l 

~~=-1 
" - ltern cmp.w 

boo 
move.l 

"" 

quit(a4) 
cleanup 

windo"ol(s4),a0 
vdUserPortCa0l,a2 
1o;do 
MPSIGBIT!&2J,dl 

e!i~0 

a2,a0 
~tMsq 

loop 

d0,a5 
i•_Classia5),d2 
i•_CodeCa51,d3 

l~ENUPICl':,d2 
do_ite• 

s5,al 
R.eplyMs9 

ICLOSEWINDOW,d2 
loop 
cleanup 

IMENUNULL,dJ 
doit 
as;-a1 
ReplyMs9 
loop 

; pitUköpoistua? 
; joop->voetokkllsa 

; l.kkunan Wlndow-nruktuud 
1 lkkunanvlestlporttia2:een 

i :~~~:~:;~:H~~~:!~t~~~a 
; vlestlportti 
; otetaans1111p,.n11tvieati 

; hlh? ei vlest.U? odotetaan lisJA' 

; saadunvJ.estlnosoitea5!een 
1 vlestintyyppld2:een 
: koodi (esim. valikon toiminto) 

, tyyppi • val1kkotoill'into? 
: joo·> tutkit11anpas vllhlin' 

; viestin osoite 
: vastataanvie6tiln 

; tyyppi • ikk~nen sull:unappula? 
; ei, j1tke1..aan odottelu<1 
; joo-) pois ohjelmasta 

: valitl..ilnko tosiaan joku toiminto? 
; joop-> klaltelUlln SI'! 
; muuten vastataan viestiin. 

... jspslat.aanodotta .. aan 

; klsitelllllin v<1likon toiminto b>< 

"" 
mi_tlextSelect(alJ,d3 ; onko lisll.li toi•intoja? 
IME!'IUNULL,mi_NextSelect !al) 
do_lte• ; se,.raava! 

; Alioh;el•a, joka kisittelea yks:tt.llset valikkovalinnat. 

~~~. W ~~~~~:~nUIB (a4) 

lea Item3.l.t.a0 
move . .,, mi_rlags(aOJ,dl 
move.l,wlndo"ol(a4),a0 
moveq 11,dO 
snd.w ICHECKED,dl 
beq IOOS 

H~ l.ntui.On~en" 

handlel ~~=·" 
and.w 

~~~: 
handleO ~~.w 

~!~~~~~num (14) 

SbfeOO!,aO 

n"~~:i~.(~~1, dl 
100$ 
11 , ~ao ) 

:~o~te•num(a4) 

ll,quit!•4) 

1sroo,sdtt110 

: valikko 2 valittu? 
; ei·>t\>tkise\>ra<1va 
; Plllllle-to1minnonstruktuur1 

; plUle! 

;pois!? 

; valikl:olvalittu? 
1 ei->tutklseuraava 
; mm. suodattimen ohjau~rekistarl 
: tutkitaan toiminnon lippuja 
: suodatinpälllle/pois? 
;pois, hyppiill 
; suodatin p!llllll'! 

; suodatin pois 

1vallkonOtoimlnto 1 {QuitJ7 
;ei, sentJ.ytyyollatoimintoO 
; Hl'!tetaan lippu: poiSt\>! 

; v.!illlytetllllnn.lyt.töli' 

: cleanl..Lp sulkl'!I'! kaiken, mlkli oH avoinna. Ennl'!n sulkemista testataan, 
:ettasuljettavaolloollavautunut-l'!Si...,rkiksl Ikkunaa ei voi sulkea, 
:l'!lleiseoleauki (g,.ru). Josollonosoi.tlnonnolla, se merkitsee, 
;ettei kyselnenol1oole1ukJ. 

cleanup11ove.l 

g~:·: 
,.ove.l 

~~e.l 
move.l 

~~~e~ 1 

~g~::w(a4).d0 
intul,ClearMenuStrip 
windo"ol(a4),a0 
intul,CloseNindow 

;g~; !a4) ,dO 

dO,al 
9!x,CloseFont 

~g~~ase !a4l .dO 

dO,al 
ClOHLibrary 

~~~Sibase !a4), dO 

dO,al 
ClOHLlbr&ry 

; onkolkkunaaukl? 
; l'!i -> hyp.\t.llan 

; poi!ltet.aanvallkotJkkunssta 

; suljetaan ikkuna 

; !onttlauki? 
; ei->pompataan 
; suljettavarontti 

; suljetasn9rephic1-kirjasto 

; intultionaukl? 
;ei->harpataan 

; suljetaan intuition 
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Yksinkertainen esimerkki 
Koska valikk:ostmktuwit vievät 
paljon tilaa, esimerkkiohjelma on 
melko alkeellinen. Se varaa alussa 
pinostaan tilaa tarvitsemilleen 
muuttujille ja nolJaa niistä suurim
man osan. Sitten ohjelma avaa tar
vittavat kitjastot ja Topaz9-fontin. 
Fontin avaaminen on tärkeää, sillä 
ilman fonttimääritystä valikot 
käyttävät näytön oletusfonttia, jon
ka koko voi vaihdella. Jos valikoi
den kokoa ei muuteta fonttikoon 
muutosta vastaavasti, valikot eivät 
näytä kovin kauniilta. Helpoin ta
pa on käyttää kiinteää fonttia, jol
loin valikoita ei tarvitse muuttaa. 

Koska valikot liittyvät aina ik
kunaan, esimerkkiohjelmakin 
avaa oman ikkunansa ja asettaa 
Topaz9-fontin ikkunan RastPort
stmktuuriin, jossa sijaitsevat gra
fii.kkakirjaston operaatioihin tarvit
tavat tiedot ikkunasta. Ohjelma 
tarkistaa, onko ääniulostuloissa 
oleva alipäästösuodatin päällä vai 
ei ja asettaa valikkotoiminnon 
CHECKED-lipun vastaavasti. Sen 
jälkeen valikot liitetään ikkunaan 
SetMenuStrip-mtiini.lla. 

tin numero, tehdään bitin pems
teella signaali.maski. dO:aan ja kut
sutaan Wait-mtiini.a. 

Kun käyttäjä painaa ikkunan 
sulkunappulaa tai valitsee valikois
ta jot:'lin, ohjelma palaa Wait-mtii-
1lista, lukee saapuneen viestin 
GetMsg:llä ja selvittää saapuneen 
viestin tyypin (Class) ja koodi.n 
(Code). Jos tyyppi on MENU
PICK eli valikkovali.nta ja valittu 
toiminto erisuuri kuin MENU
NULL, selvitetään valikon, toi
minnon ja alatoi.nlinnon numerot. 
Muussa tapauksessa katsot:1an, 
oliko tyyppi CLOSEWINDOW 
eli ikkunan sulkemispyyntö, joka 
aiheuttaa ohjelman päättymisen. 

Käyttäjä voi valita useita valik
kotoimintoja samalla kert:'la pitä
mällä hiiren oikeanpuoleista nap
pia painettuna ja painamalla va
sent.:1 nappia haluamiensa toimin
tojen kohdalla. Tämä on helposti 
todettavissa esimerkkiohjelman 
Ohjaus-valikon Suodatin-toimin
nalla painelemalla vasenta nappia 
hiiren osoittimen ollessa tämän toi
minnon päällä. 

Intuition ketjuttaa useammat va
likkotoiminnot peräkkäin mi-

NextSelect-kenttien avulJa. Jos 
kentän arvo on MENUNULL eli 
$ffff, kyseinen valinta on viimei
nen ketjussa. Muussa t:'lpauksessa 
kentän arvo vastaa IDCMP-viestin 
im _ Code-kentän arvoa ja sisältää 
ainakin yhden uuden valitun toi
minnon . Jotta useat valinnat voi
t:'lisiin käsitelJä, on Menultem
struktuw-i.n osoite ensin selvitettä
vä lntuitioni.n ItemAddress-rutii
nilla. Sen jälkeen voidaan seuraa
van toi.nlinnon koodi lukea Me
nultem-struktuurin mi NextSe
lect-kentästä. 

Esimerkkioh jelma käsittelee 
kaikki valinnat ja asett:'la aina kä
sittelemänsä Menultemin nli

NextSelect-kentän arvoksi ME
NUNULL, mikä estää päättymät-

tömän silmukan kahden valikko
toimim1on välillä. Muuten olisi 
mahdollista valita ensin toiminto 
A, sitten B ja taas A. Silloi11 Me
nultem A osoittaisi Menultem 
B:hen ja päinvastoin, eikä ohjelma 
lopett:'lisi toimiJ1tojen käsittelyä il
man uutta valikkovali.ntaa, joka 
muuttaisi ainakin toisen mi-

NextSelect-kentän arvoa. 

Valitse valikot! 
Esimerkkioh jelman Rojekti-vali
kossa on kaksi toimintoa: väläytä 
ja poistu . EdelJinen väläyttää näy
tön taustaa punaisena, jälkimmäi
nen lopettaa ohjelman. Väläytä
komento voidaan antaa myös näp
päimistöltä painan1a1Ja oikeaa 
Amiga-näppäintä ja V-kitjainta sa
maan aikaan. Poistu-toiminnossa 
on käytössä harvemmin käytetty 
HIGHBOX-korostus , jossa toi
minnon ympärille pwretään laatik
ko valinnan ajaksi. 

Keskimmäisessä Ohjaus-vali
kossa on vain yksi toinlinto, joka 
käyttää MENU1DGGLE-lippua 
päälle-pois-toiminnon aikaansaa
miseen. Suodatin-ni.nlinen toimin
to ohjaa ääniulostulojen alipäästö
suodatinta ja samalla koneen 

Ohjelma käyttää quit-muuttujaa 
merkkinä siitä, haluaako käyttäjä 
poistua ohjelmasta. Jos muuttujan 
arvo on erisuuri kuin nolla, valikot 
poistetaan ikkunasta, ikkunaja kir
jastot suljetaan ja ohjelma päättyy. 
Jos quit on nolla, haetaan ikkunan 
UserPort-stmktuurista signaali.bi-

Vastausta pyydetään 
Jokaiseen Intuitioni.n lähettämään 
viestiin on vastattava ReplyMsg
rutiini.lla. Vastaamisen tulee tapah
tua mahdollisimman nopeasti. Esi
merkkiohjelma vastaa valikkoko
mentoihin vasta käsiteltyään ne 
loppuun saakka, mutta paras rat
kaisu olisi kerätä saapuvat komen
not ohjelm.an sisäiseen puskuriin , 
vastata viesteillin ja käsitellä ko
mennot vasta sitten. Muuten käyt
täjä voi valita uusia toimintoja vali
koista jo sillä aikaa, kun ohjelma 
on vielä käsittelemässä valikkost
ruktuw·eissa olevia entisiin ko
mentoihin liittyviä arvoja ja tiedot 
menevät sekaisin. 

Valtaosan MyMenu-ohjelman assembler-listauksesta muodostavat erilaiset 
valikkoilzin liittyvät struktuurit. Jos valikoita on paljon, ka1111attaa tila11 
säästämiseksi käyttää aliohjelmaa, joka luo struktuurit dynaamisesti sen 
sijaan, että ne olisivat sellaisinaa11 olljelmakoodin seassa. 

dc.b 
dc.b 
d1.w 

; vapautetaanplnoalue 
; poistutaan 

; kirjastojen nimet 

; Muuttuvat 11truktuurl.t, jotka on sijoitettu erilliseen data-tyyppilleen 
; lohkoon, jolloin itse ohjel,.11n koodi pysyy J11Uuttum11ttomana 11uositusten 
l lllUkai1Hllti. 

' Ikkunan liput, jotka Nlld3vlt lkkunan ominaisuudet. Erikoinen 
, ,.Urlttelytapa johtuu ai!t.!, etu liput eivlt mahdu yhdelle riville. 

Wfl.AGS 
Wf'LACS 

NOCAAE.REFRESH 1 ACT l VA TE.! W 1 NOOWOE.PTH 
.:Fl.ACS ! WJ NDOWCLOSE ! WI r.IDOWDRAC 'Wl NDOWS 1 Z l r.IC 

, IDCMP-liput, jotkai kertovait, ,.istl taipahtumista Intuit1onin on 
. Jlhetettlvl ohjel,...ll• viestejl. T.!ssä ohjel•assa odotetaan 
; valnvalikoihln ja ikkunan sulke .. iseen liittyviä. viesteja . 

; Ji<itunan avaamisessa tarvlttav11 Ne"'Window-struktuuri, jok• .shllltaa 
; tiedot Ikkunan koo1ta, pukasta, v.!reistll ja nHn edelleen. Koska 
; ikkunaavataanWorkbench-näyttöön, einliytön (Screcn) 011oitinta 
1 tarvl.t1eaaettaa. 

dc.w 
dc.w 
dc.b 
dc.1 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.w 
dc.w 
dc.w 

10,20 
300,120 

1=~~;u" 
100,100 

~~~~C~~~!w~ 

ikkunankoordinaatit (x,y) 
ikk1>nankoko (x,y) 
kynienvllrit 
vahdiv.,likolt,\j111ulk1>!'1appulu 
lipllt 

!f ~:~~e~~=~:markkia 
ikkunllnotsikkopalkinteklti 
näytön osoitin, ei. tarvita t&u.11 

~!k~~;~~i~!~1~!~~· 
ikk1>nanmllkSi,.ikoko 
näytön tyyppi 

: Tarvittavan Contino111inai1uudet. Fontin1waaialnenelolevllilttämlitOnti\. 
; .Jos !ontt:ia d erikseen •seteta, Intuition k,!lyttllill syltee,.J.n oletu1-
. !onttla. WB 2 .O:asa ae voi k1>ltenkin olla hyvinkin suu~i, 10ik.ll autt•:ai 
; sotkea ohjel11111n toi11intu. Siksi ohjelJllll kllytt:U ekspll1iittlse1tl 9 
; pisteen 1uhteuttaaatonta Topaz-fontth. 

dc.l FontNu•e '. ~~~~!~. ni"'i dc.w 9 
dc.b O,o ; tyyli ja liput 

dc.l 
dc.w 
dc.w 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.w 

dc.l 
dc.w 
dc.w 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.b 
dc.b 
dc.l 
dc.w 
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; osoitin seuraavaan valikkoon 
; ~~~~kon paikka 

; !~~~~~n v~!!~ko toiminnassa 

; valikon endmmltlnen tol,.into 
; kä.yttlljlirjestelmltntarpelsitn 

Iteml.2 ; eienemplJtoi,.lntoja 
4,0 ; paikka 
120,11 ; koko 
ITEMTEXT ! ITEMENABLED ! HIGHCOMP ! COHMSEO 

!temTextl.l ; Ei?ch!l:~~~~c;itHn 
'I/' ; komentonlippJHn 
0 ; tlyte 

~ENVNULL ; ~~~~i:~ect 

dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc . w 
dc . l 
dc . l 
dc.l 

dc.l 
dc.w 
dc.w 
dc . w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.b 
dc.b 
de.1 
dc.w 

dc.b 
dc.h 
dc.b 
dc:.w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 

~P~.:rAM1 
' '"' 
TeKtl.l 

' 

teknlnjataiunanvarl 
pltrtomoodi 

tllyte 

g~~g::::::1:aikka 
Li '. ~!i:~:mpU tol1untoja 

120,11 1 koko 
ITEMTEXTJITEM&NABt.EDJHtGHBOX 
0 , 1autualexelude 
ItemTextl.2 ' Ite•Flll: tekati 
0 ; SelectFill: ei:aitli.lln 
0 ; ei ko11>entonappUntli 
0 ; tliyte 

~NUNULL ~ ~~~~~=~ect 

~!JA.Ml 

j:i~:'.~' 
, tekstin Jatsustanvari 
; piHtOlllOodl 
; tllyte 

i g~gr::::::1 :•lkka 
; oaoitinaeuraavaanvallkkoon 
; ;:~;kon palkka 

; lippu: valikko toi,.innasu 
; valikonnlml 
; valikon en•immllnen toiminto 
; kliyttöjltrjeate1mltn tarpeisiin 

dc.l O ; ei enempltl toiJ111ntoja 
tie. ·~ 4, O 

~~:: 150, l l 
'. ~:!~ka 

ITEMTEXT ! lTEMENABLED 1 HICHIMAGE ! COMMSEO 1 MENUTOGGLE !CHECKlT ! CHECKED 
dc.l O , m1>tual eKclude 
dc.l 1temText2.I : ltemrill: teksti 
dc.l SelText2.l ; SelectFill: toinentek•ti 
dc.b 'S' ; ko-ntonllpp,!lln 
dc.b 0 , tlyte 
dc.l 0 ; Subtte,. 
dc.w HENUNULL : NextSelect 

dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.w 
dc.l 
dc.> 
dc.l 

dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dC.l 

dc.l 
dc.\ol 
dc." 
dc. w 
dc.l 
dc.1 
dc .... 

~1.TAM2 ' -
~~;~;~~~!DT/I, 1 
Text2.l 

' 

; tekatln ja taust•n van 
1 pUrto•ood1 
; tJyte 
; suhteellinen paikk• 
; fonttl 
; teksti 
1 ei lllltek.nU 

; tek.st1n jataustanvarl 
: pilrtoaoodi 
/ tlyt• 
: 11uhteel1inenp•lkka 
'!ontti 
'tek1ti 
; ei llalttekatll 

eisnempllltvallkolta 
;:~~kon palkka 

lipp>.<: valikko toiminnassa 

~:~t~~~ ~~:immainen toiminto 
klyttöjlrjeatelrolin tarpeiailn 

dc.I 
dc." 
dc.w 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.b 
dc.b 
dc.l 
dc.w 

dc.b 
dc.b 
dc.t> 
de.w 
de.l 
dc.l 
dc.l 

dc.l 
dc.w 
dc.w 
dc.w 
dc.1 
dc.l 
dc.l 
dc.b 
dc.b 
dc.l 
dc.w 

dc.b 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 

de . l 
dc.w 
do.w 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.1 
de.b 
dc.b 
dc.l 
dc.w 

dc.b 
dc.b 
d<.b 
dc.w 
dc.l 
dc.l 
dc.l 

0 ; ei enempää toimintoja 
4,0 ; paikka 

! :::::::; ''.'"'"'tlll~Efi'.1:::·:,, .. " 
0 ; eikomentonll.pplint.! 
0 ; tlyte 

~~~~~UiL 1 ; ~~~~i:~ect 

gp
1
.TAfH 

j:i~;'.~' 
; tekstinjataust11nvlr! 
; pilrtomoodi 
; tlyte 
; suhteellinenpaikk• 
; fontti 

; ;Tk~~~il.teksti11 
tte•},l.2 , ei enemp,j& to1m1nto1• 
120,5 ; paikk11 

:~~K-i-~X'!'! !TE!':ENA~L~~~ICKCOHP!CO!'l.'ISEO!CHEClllT!CHE: 'KEC 
UO ; JWtuill excl,;de 
ItemText3.l.1 ; !ter..Fill: teksti 
o , SelectFill: eimita.!n 
'K' ; kol!ll'!ntonappai.n 

tNUNULL '. !~~H:7ect 
; tek<tln ja taCJst.i.n väri 
; piirtomoodi 
; tlyte 
; ~~~;~~l linen paikka 

; teksti 
; ei lialtekstii 

0 i ei enempiä toimintoja 
120,16 ; palkka 
120,ll 1 koko 

~~!:::::~ ::~:ENA'.L;~~~:r:~~~f~:::sEO 1 CHECKJ T 

0 : SelectFill: ei mitUn 
'E' , komentonlpp.lin 

g ~ ~~h~~elll 
MENIJNULL ; NextSelect 

gplJll.."11 

j:~:;;F;""·' 
, tekstinjataustanvar> 
; piirtomood~ 
; tJyte 

i g~~E::::::.:alkka 

; V•akoihln ja tonttiin li•ttyv.lt tekstit: 

r1tle 
FontN&O'-fl 

xen .. t-iamel 
Mcnullame2 
HenuNameJ 
TeKtl.l 
Text1.2 
Text2.1 

!;;~~Ti 

dc.b 
dc.b 

dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dc.b 
dC.b 
ds.w 

•valikkokoe",0 
"topa1.font",O 

'Rojektl',O 
'Ohjaua'.0 
'Kolo11aa',O 
' Vllaytll',O 
' Pol1tu',O 
•suodatin',O 
'Filter!l',0 
'Ohjauavallkko',O 
'PHlU',0 
~Poh' ,O 
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STRUCTURE Menu, 0 
APTR mu NextMenu 
WORD mu-LeftEdge 
\·IORD mu -TopEdge 
WORD mu-Width 
WORD mu -Height 
WORD mu -Flags 
APTR mu-MenuName 
APTR mu-Firstltem 
WORD mu-Jazzx 
WORD mu-JazzY 
WORD mu-BeatX 
WORD mu -Bea t y 
LABEL miJ_SIZEOF 

STRUCTURE Menultem, 0 
APTR mi Nextltem 
WORD mi-LeftEdge 
WORD mi-TopEdge 
WORD mi-Width 
WORD mCHeight 
WORD mi-Flags 
LONG mi-MutualExclude 
APTR mi-ItemFill 
APTR mi-SelectFill 
BYTE mi-Command 
BYTE mi-KludgeFillOO 
APTR mi-Subltem 
WORD mi-NextSelect 
LABEL iTii_SIZEOF 

osoitin seuraavan valikon Menu - struktuuriin 
valikon otsikon paikka x-suunnassa 
valikon otsikon paikka y-suunnassa 
otsikon x-koko 
otsikon y-koko 
liput, määritelty myöhemmin 
osoitin valikon nimeen (ASCII-teksti) 
osoitin ensimmäisen toiminnon Menultemiin 
lntuitionin sisäiseen käyttöön 
Intuitionin sisäiseen käyttöön 
Intuitionin sisäiseen käyttöön 
Intuitionin sisäiseen käyttöön 
struktuurin koko "' mu_SIZEOF 

osoitin seuraavan toiminnon Menultemiin 
toiminnon x-paikka valikossa 
toiminnon y-paikka valikossa 
toiminnon valintalaatikon x-koko 
toiminnon valintalaatikon y-koko 
liput, määritelty myöhemmin 
määrää, mitkä toiminnot tämä kytkee pois 
osoitin Image- tai Intui Text-struktuuriin 
osoitin lmage- tai IntuiText-struktuuriin 
mahdollisen komentonäppäimen koodi 
täyte 
osoitin alatoimintoon (Menultem) 
seuraavan valitun toiminnon koodi 
struktuurin koko • mi_SIZEOF 

mi MutualExcluden avulla voidaan rakentaa toisensa poissulkevia 
toimintoja. Esimerkkiohjelmassa Kolomas-valikon Päälle- ja Pois
toiminnot ovat vaihtoehtoisia ja kytkevät toinen toisensa pois . 

mi ItemFill määrää, millainen symboli toiminnon valintalaatikossa 
noimaalisti näkyy . Kenttä voi olla osoitin Image- tai Intui Text
struktuuriin . Jos käytetään Intui Textiå, on asetettava mi Flags-
kentän TTEMTEXT-lippu . -

mi SelectFill määrää , millaiseksi valintalaatikko muuttuu , kun 
hiTren osoitin siirretään sen päälle (tätä sanotaan toiminnon 
korostamiseksi) . Tässäkin voidaan käyttää joko Image- tai IntuiText-

merkkivalon kirkkautta. Kun suo
datin on päällä, toiminnon vieressä 
näkyy merkkinä väkänen. Toimin
nassa on käytetty HJGHIMAGE
lippua, jolloin valintalaatikkoon 
piilTetään eri teksti silloin , kun hii
ren osoitin on sen päällä . Suodatti
men ti laa voi vaihtaa myös näppäi
mistöltä, komentokitjain on S. 

Viimeisessä e li Kolomas-vali
kossa on yksi toiminto ja sillä kaksi 

alatoimintoa. Alatoim innot ovat 
to isensa poissulkevia (mutual exc
lusion) ja määräävät, onko Oh
jaus-valikko toiminnassa vai ei. 
Toimintoja voi ohjata myös näp
pä.i nkomennoilla K ja E. Yksittäi
sen valikon voi kytkeä pois to imin
nasta OftMenu-rutiiuiJJa ja to imi n
taan OnMenulla. 

Valikoihin liittyy runsaasti mui
takin mahdollisuuksia ja hienouk-

struktuuria, mutta osoitin voi olla myös nolla. Korostamistapaan 
vaikuttavat myös HIGHIMAGE-, HIGHCOMP- , HIGHBOX- ja HIGHNONE-liput . 

mi Command-kenttään voidaan asettaa ASCII-merkki, jolloin vastaava 
vaTikkotoiminto voidaan valita näppäimistöltä painamalla oikean
puoleista Amiga-näppäintä ja ao . merkkiä samanaikaisesti . Myös 
COMMSEQ-lippu on asetettava . 

CHECKIT-lippu kertoo Intuitionille , että valikkotoiminnon vasempaan 
reunaan halutaan vä känen , joka kertoo , o nko toiminto päällä vai ei. 
CHECKED-lippu asettuu silloin , kun toimi nto on päällä ja väkänen on 
näkyvissä . 

MENUTOGGLE-lipulla valikkotoiminnosta tulee togglekytkin : joka toi
sella valinnalla toiminta menee päälle (CHECKED asettuu), joka toi
sella pois. 

Liput mu_flags- ja mi_Flags-kenttiin: 

;*"~ Sovellusohjelman ja Intuitionin asettamat liput : *** 
MENUENABLED EQU 50001 ; määrää, onko valikko toiminnassa vai ei 
CHECKED EQU 50100 ; CHECKIT-lipun kanssa : asettuu, kun valittu 

; •** Intuitionin asettamat liput: *""* 
MIDRAWN EQU $0100 ; tämän valikon toiminnot näkyvissä näytölla 
ISDRAWN EQU 51000 ; tämän toiminnon alatoiminnot näkyvissä 
HIGHITEM EQU 52000 ; tämä toiminto tällä hetkellä korostettuna 
MENUTOGGLED EQU 54000 ; tämän toiminnon tila vaihdettiin 

; ~ * ... Sovellusohjelman asettamat liput : ~ ~ * 
CHECKIT EQU 50001 määrää, merkitäänkö valittu toiminto väkäsellä 
ITEMTEXT EQU $0002 ilmaisee , että toiminnon symboli on Intui Text 
COMMSEQ EQU $0004 ilmaisee , että mi Command sisältää näppäimen 
MENUTOGGLE EQU $0008 toiminto vaihtaa tilaa päälle->pois->päälle. 
ITEMENABLED EQU $0010 ilmaisee , että toiminto on toiminnassa 

; *** korostusliput ""** 
HIGHIMAGE EQU $0000 
HIGHCOMP EQU $0040 
HIGHBOX EQU $0080 
HIGHNONE EQU SOOCO 

käytetään toista symbolia (mi SelectFillJ 
korostetaan komplementoimalla - värit 
korostetaan piirtämällä laatikko ympärille 
ei korosteta lainkaan 

Menu-ja Menultem-struktuurit sisältävät runsaasti erilaisia kenttiä, j oilla 
vaikutetaan valikoiden ulkoniiköönja toimintaan. Ku vassa 1 on esitetty 
MyMenu-ol!ielman valikkostruktuuritja niiden keskinäiset yhteydet. 
Erilaisia lippuja asettamalla ja nollaamalla voidaa11 säädellä 
valikkotoimi11toje11 käyttiiytymistäja pyytää lntuitionilta erilaisia valmiita 
palveluja, kute11 menutoggle. 

sia, joihin saatetaan palata myö
hemmissä C=lehden numeroissa. 
Sitä ennen on tarkoitus käsitellä 
muita Intu ition- ja Graphics-ki1jas-

tojen toimintoja, kuten gadgetteja 
ja grafiikkaa. Lukijoiden to ivo
muksia otetaan myös huo
mioon.<> 

Vidi-paketilla: Kuvat 
videolta A111igaan ! 
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.. 
Sound Samplerilla: Aäni 
Commodore 64:ään 

A111iga 500 PC:ksi 
pienellä kortilla! 
Sisäpiirissä Kickstart 2.0 

Testissä erikoiset peliohjaimet 
Raportti Englannin pelimessuilta 
Testissä Super Famicom -konsoli! 
Bonus-liitteessä johdatusta 
PC-maailmaan m 

OSTA OMA MIKROBITTI 
NYT LEHTIPISTEESTÄI 
HINTA VAIN 19,90 MK. 
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Marko Mäkelä 

J 
o~ kuu~ncpaa:.i on haukutti1 
pclikonccksi, niin tiimä pieni 
ol~jclma voi auttaa: se lckce 
koneestasi peliTIETOko

nccn. Samaten voit kchuskcll<1 ka
verei llesi cnti.slii helpommin pdi
t:aidoi llasi. Sinun (tai jonkun 
muun) täytyy ke1nu1 pelata oikein 
hyvin. ~incn voit pistfäi kuu~ncpw;i 
pelaamaan j•t tceskcnnellå pclaa
V<hi. Muista vain lainaa riittävä 
johtoröykkiö näkösuojaksi, ettei 
yleisö huomaa, että peliä pyörittä
vään koneeseen ei mcnekliän jo~

tickin Johto. 
Kehuskcluun tar. i~t kuitenkin 

kaksi tie1okoncua. joi~ta 1oii.cn pi
tiiä olla kuusnelonen. 

Automaatti vatkaus ja 
-tulitus 
Liikkeiden talknnu~ tapahtuu pai
namalla C-näpptiintä. Kakkosror
tissa olevasta tiku~ta voi pelata toi
sessa konec~sa olevaa pcfoi l ii~kci
clen tallcntuc~sa muistiin. Vapaa 
muisti ja tallcnneUujen liikkeiden 
mll..'irii näkyy 11.1udulla. N~iytös~ii 

oleva kello ilmaisee viimeise..stä 
ohjau!>liik.k<..'C~tii kuluneen ::ijan. 
Ol1jelma . .;sa ei kuitenkaim ole herä
tystoimintoa, joka herättäisi pelaa
jan rclecn m1t;imic11 ~ihköiskujen 
avulla tietyn toimct!omuusajan jäl
keen, joten 1-mmattaa pitiiä herä
tyskello \'icrcs.'iJ.i. 

Ykkösrortin Likusta voi k~1) umi 
ohjelman erikoisominaisuuki.ia. 
Painamalla mliru:.näppiiimcn poh
jaan saa automaattimlituksen ptilil
lc. EdcUccn wlitusnäppiiin pohja.<.
sa tikkua pyMyM1unna~t liikulla
malla voi muuttaa automaattituli
tukscn ylhLiälllioloaikna ja vaaka
suunnas~a alhaallaoloaikaa. 

UrheilupelcjU hclpottam:i;.111 on 
Decttthlon-pelistU nimcn~li saaneet 
pysty- ja vaakasuuntaiscl tikun 
vcmpl1tuksct. Kun ne tahdiswa so
piv<k~ti stumdlc nopeudelle poik
keuttamalla loi~cn remrutukscn 
nopeuttn hetkeksi. saadaun Sum
mer Gamesin pyörUilyssä kätevii 
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GamePreProcessor 
• 

GamePreProcessor on erittäin monipuolinen ohjelma 
kuusneloselle. Sillä voi tallentaa jo myöhemmin toistaa 
joystickin liikkeet halutusta kohdasta muistio. liikkeet ja 
käytetyn näytteenottotaajuuden voi tallentaa 
tiedostoon. Tallennuksessa voidaan käyttää kahta 
peliohjainta: toista ohjainta käytetään kuten tavallisesti, 
mutta toisesta ohjataan automaattitulitusta jo tikun 
heilutuksia ja pyörityksiä. 

tikun pyöritys. Vaakasuuntaisen 
valkauksen nopeuua voi säätää yk
kösprntin tikulla pitämällä 1uföuk
sen visusti ylh;iällä ja liikuttamalla 
tikkua oikealle tai vasemmalle. 
Vastam·asti pystysuuntaisen ren
kutubcn ohjaus tapahtuu pysty
suuntai~illa liikkeillä. 

Erikoisominail.uudct saa pois 
päälll:i tekemällä kakkosportin oh
jaimeUa va:.taavan ohjnusliikkeen. 
Esin1cd<ik.si automaatlirulirus <;am
muu painamalla tulitusnappia. 
Kun pelaaminen alkaa tyrnpiä, tal
lennuksen voi kcskcytl~iri paina
rnalla RESTOREa. 

Tarvittavat näppäimet 
Ohjau. Liikkeet voi tallentaa oletus
laiueelle eli s ille, jolta objclma la
dattiin painamalla $-näppäintä. 
ficdo~tonime;i voi muokata N
näppäimcn painamisen jälleen 
DELeten ja kirjoitusnäppäinten 

.. 

c VLOS 

D ALAS 

<Milla. REn.JRNilla pfiliscc pois 
ki~joirul-tila.c.ll'I. L-ntippäimellä voi 
ladata aikaisemmin tallennetut 
liikkeet. Ohjau~liiketiedor-ton tun
nistaa lc\.yn hakcmi!.lossa lainaur-
mcrkin perii~i olcvi~ta .:-mer
keistä. 

Painamalla M-näppilintii voi 
muuttaa laskuria. JOka määriiä. mi
kä liike on M:umava. Muuttami
seen kiiytetäiin numeroniippilimiä, 
DEl ete..'i ja RETURNia. Siten voi 
jalkaa liikkeiden tallcnnusta kes
kellä liikcsa~jaa tai toi~taa liikkeet 
LietysW kohdasta alkaen. Toisto al
kaa R-niippiiimdl1i ja loppuu liik
keiden loputtuu Lai kiiyttlijän pai
nemia RESTOREa. 

Ohjelmassa on vielä yksi toi
mimo: näytteenottotaajuuden 
muuttaminen. Liikkeet tallenne
taan ja toi~tclaw1 tietyin vUli<ijoin 
koneen kellotaajuudcn jakamiseen 
pc111Muvicn kcskeyt ysten kutsu
nlis~a aliohjdmi:.sa. F-näppäintä 
paimm1alla on mahdol(jsuus muut-

, 
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KÄYTTÄJÄN PORTTI 

Kuva/. Ko11eide111•ii/ii11 tuleva kaapeli. 
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8 

TOI NEN KON E 
JOYSTICK-POR ITI 

taa tuota kellotaajuudcn jak.iyaa. 
jokavoioJJa 13568-65529. Mi
lki suwe mpi jakaja, sitä hitaammin 
ohjelma lukee ja toistaa ohjaimen 
liikkeet. Näytteenottota<tjuus voi 
siis olla 72.6- 15,0 Hz. Nomma
lisli kannattaa antaa näytteenotto
tmijuudcn olla suurimmillaan. Eri:b 
melko hyödytön jippo on Liikkeen 
hidastettu tai nopcutcnu toisto 
muuttamalla näyneenoltotaajuuua 
tallennuksen jälkeen. 

Ruudun yläreuna~sa nlikyy ai
ka. jonka kulmma tallennuksessa 
joudutaan ottamaan käyuöön uusi 
muil,tipaikk.a cUei ohjausliikectä 
ole suoritettu. Suurimmalla näyt
teenouotaajuudella mlle1111us syö 
muistia vajaan puolen minuutin 
välein. jos tikk.'Ullll ei kosketa. Pie
nimmällä taajuudella vastaant aik.a 
on yli kaksi minuuttia. Jos pelataan 
l3asic-kielistä tai muuten hidas
tcmpoisla peliä. jossa tikku voi ol
la kaumikin paikallaai1. voi säästiiä 
muistia käyttärniillä piencmptfö 
näytteenottotmyuutta. Nopeimmil
laan koko muisti voi kulua 5 mi
nuutissa ja 37 selnmnissa suurim
malla näylleenottot.aajuudella au
tomaaufohjauk.scn ollessa suurim
malla nopeudella. 

Tarvittava kaapeli 
Jotta voisit käyniiä ohjelmaa muu
hunkin kuin peliohjaimcn t~taa
miseen. LarVitset tie1enkin toh.cn 
tietokoneen ja koneiden välille 
kaapelin. Kaapelia \'arten tarviL<;et 
laholUlcCSta ohjaimcsta Olet11n joh
don tai vaihtoehtoisesti 6-napail>ta 
kaapelia ja 9-napaisen naarnspuo
lisen 0-liittimen ja toiseen piiähän 
2x l2-nastaiseo 3,96 mm rasterilla 
olevan kmtinrcunaliittimcn. Ku
vassa 1 on kaapelin malli. 

Joihinkin tikl-'llihin voi mennä 
seit..~cmän johtoa. joista yksi on 
kliyttöjännite. Käy1töji:innitejoh1.0. 
joka on yle-:n:;ä punainen, menee 
joystic.k-liittimen nastaan 7. mullll 
sitä ei pidä kytkeä ellei halua ko
nettaan ko1jausktrntoon. Lopuksi 
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SYS65409:PRINT " OOOTA: -------------- - --- -- - -- - - ------": REM 66 
REA08$ : 0N-(LEN(8$)=4) - 2*(8$=" LOPPU " )GOT03 , 5 : FORL=OT02 : A$=MID$ (8$ , 1+2*L, 2) : REM F8 
GOSU810 : T=T+N:POKE49152+M , N: M=M+l : NEXT : GOTOl : REM 95 
A$=8$: GOSU810 : IFT=NTHENT=O : R=R+l: PRINT " <HOME> " TA8 (7+M/7 3 . 1) " * ": GOTOl : REM 64 
PRINT " VIRHE RIVILLA" PEEK(63)+256*PEEK(64) :ENO : REM 58 
PRINT " REC AUTO STOP (K/E) ": WAIT198, 1 : GETA$ : POKE5063 4 , 141 - 32* (A$= " E" ) : REM Cl 
PRINT " LEVYLLE VAI KASF.TILLE (L/K) ": L=O : REM AC 
GETA$:L=-(A$= " K" )-8*(A$= " L" ) :ON-(L=O)GOT07 : POKE198 , 2 : POKE631,13 : POKE632 , 13 : REM OE 
PRINT " <OOWN>POKE43 , 0 : POKE44 , 192 : POKE45,144 : 
POKE46 , 200<3 OOWN><LEFT>SAVE " CHR$ (34) " PREPROC "; : REM lF 

9 PRINTCHR$(34) "," L": SYS64738<HOME><OOWN> ": ENO : REM F9 
10 N=O : P=LEN(A$) :REM 78 
11 FORA=lTOP : 8=ASC(MI0$(A$ , A)) :8=8- 48+7* (8>64 ) : N=N+l6 A( P - A)*8 : NEXT . RETURN : REM S9 
100 REM KONEKIELI : REM 10 
101 OATA1E08C7 , 079E32 , 303830 , 228091 , 101010 , l040 4 l , S2484F , 20404l, 484S4C , 07 1 4 REM 8E 
102 OATA410000 , 0078AS , 0129F8, 090685, OlAOOO , 8ClADO, 8COFOC , 8C030C , 888C02 , 0923 REM 84 
103 OATADC8C03,00A97F , 80000C , 800000 , A98180 , 000CAD , 000CA0 , 0000A9,7E8014,00F2 REM 28 
104 0ATA03A9EA, 801503,A90180, 1803A9 , OC8019 , 03S820 , 81FFA2 , 008E20,008E21 , 0A82 REM F5 
105 OATAD0A080, 8C9102, 888C8A, 02A097, 0E9000, 089000 , 099000 , OA9000, 08CADO , 007 5 REM SO 
106 OATAF1A9Al, 8SF8A9, OE8SFC, A00281 , F8AA88 , 81F830 , 33A818 , A5F869 , 0285F8 , OFCO REM Al 
107 OATA9003E6 , FC1820 , FOFFA2 , 03A000 , E6F800,02E6FC , 81F8F0 , 08A403,E60391 , 11A8 REM 79 
108 OATA01C920 , FOE880 , 960E91 , F3CA10,E2E8FO , OFA228,A940CA , 902804 , 90900S , OF62 REM SE 
109 OATA908006 , 90F806 , 00F1A9 , E980S2 , 0480A0 , 04A90F , 80S304 , 80AS0 4 ,A9SF80,00SC REM 66 
110 OATAC80480, 1AOSA9 , 6980CO , 048018, 0SA9El , 807 A04 , 80F204 , A96180 , 780480 , 08SO REM 38 
111 OATAF304A2 , 03809A , OE90Al, 04809E , 0E90C9 , 0 4CA1 0 , FlAOOl , A20394, F7 9 4F8 , 00 4 1 REM 46 
112 OATACA10F9 , A90080 , 9210A9 , 3S8093,10A994 , 8SAC8S,AEA910 , 8SAD8S,AFA900 , 0022 REM 29 
113 OATA91AE8S,9088A9 , 1F91AE , 850220 , 920A20 , C408A9 , 01A68A , A8208A , FFA010 , 0CSO REM 38 
114 OATACAD006 , A910A2, 810004 , A912A2 , 7F2080 , FFA900 , 201AOC , 20E4FF , C94000 , OCEO REM 42 
llS OATA22A206, AOOF20 , 4SOCOA, 2 61S80, F4 6994 , 8SACAS , 1S6910 , 8SADAS, AEC5AC, 082A REM 12 
116 OATAA5AFE5,AD90EO , 8007C9, 460016 , A212AO, 18204S , OC8092, 108E93 , 10E03S , 0024 REM FD 
117 0ATA90EF20 , C40830, 80C952 , F01FC9 , 430034 , A4AC84 , AEA4AO , 84AFA9, 00A8C8 , 0E84 REM 86 
118 OATA91AE88 , ADOOOC, 291F91 , AE2092 , 0AA94A , 4 9SA 4 8 , A90185 , C385C 4, 208 4 0A, 088A REM 30 
119 OATA682 0 lA, 0CA94F , 404 005 , F08000, F7C94C , 0022 A9, 002 OOS, FF082 0, C4 082 8, 0832 REM FA 
120 OATA8098AS,AEE901 , 8SAE8S,ACASAF , E9008S , AF8SAD , 20840A,388082,C95300 , 0ECO REM 6C 
121 OATA1EA992 , 8S14A9 , 108Sl5 , ASAE69 , 0185AE , AAA5AF , 690085 , AFA8A9 , 142008 , OC20 REM 3S 
122 OATAFF1890 , C8C94E , 0007A2 , 00CA80 , 8110C9 , AOFOF8 , E8A9S4 , 907206 , 8A4820 , 0F31 REM 61 
123 OATAE4FFFO , F89868 , AAA920 , 907206, A9A090, 8110CO , 140004, CA1001 , E8COOO , OEOS REM 2E 
124 OATAFOCCCO , 209007 , C06080, 0398AO, 06098S , 0EFOC8 , 8810F8 , E00080 , C49081 , 101A REM 30 
125 OATA10293F , 907206 , E80089 , A20480 , 01004A , 48A001 , 8001C8 , 89960E , 8C7Al0 , 08SE REM 21 
126 OATA995008 , 995108 , 997808 , 997908, 68CA10 , E3A900 , A00399 , 080C88 , 10FA18 , OOEE REM 3A 
127 OATAA204A0 , 2720FO , FF38A9,00ESAE , A8A900 , ESAF4A , AA986A , A00520 , 8508A2 , 0092 REM 4A 
128 OATA023885,ACE994 , A88A48 , 85ADE9 , 104A48 , 986A4 8 , 18A013 , CA3002 , A027 A2 , 08F9 REM 27 
129 OATA0620FO, FF68A8, 68AA98 , AOOS20, 8S0868 , OOOSA9 , 80A6FO, A07620 , 6E08A9 , 0055 REM 2E 
130 OATA80A6FE , A09E20 , 6E08A9,40A6F8,A06S20 , 6E08A9 , 20A6FC , A08020,6E0818 , 0C6C REM S7 
131 OATAA202AO , 1620FO , FFA008 , OCAA29 , 7FE911 , F 0038A , 297 FE8 , 100518 , F86912 , 08F6 REM 38 
132 OATA08205C , 08ADOA , OC205C , 08AD09 , OC205C , 08C8AD , 080C10 , OC484A , 4A4A4A, 0977 REM 68 
133 OATAC82068, 086829 , OF0930, 91DlC8, 602502, OOOCA2 , 028077 , 109101 , 88CA10, 0A60 REM CE 
134 OATAF7 6084 , 038AA2, 00A003, 8415AO , OA209C , 084898 , 0930A4 , 039101 , C60368 , OC7A REM E5 
13S OATAC61500 , EC608C, 850886 , 1448A2, llAOOO , 18682A, 482 614 , CAFOll , 982AA8 , 0AD9 REM F3 
136 OATA0838E9 , 0A8004 , 2890EC, 48A868, 80E768 , A61460 , 18A212 , A01C20 , FOFFAD , OC40 REM 08 
137 OATA9210AE , 931080 , 040C8E , 050CA0 , 918COE , OCA005 , 208508 , A204A0 , 181820 , 0A64 REM FA 
138 OATAFOFFAD, 93104A , AAAD92, 106AAO , F1209C, 08A03C, 209C08 , 4 898A0 , 022085 , OCOE REM 28 
139 OATA0868C6, 03A002, 208508, AOOC89 , 811029 , 3 F 9972 , 068810 , F 560A8, 4A4 AAA , OAAO REM EE 
140 OATA78807F, 0E8014 , 038080, 0E8015, 0358A2, FA895F , 108040 , 058960 , 108Q41 , 0A38 REM lA 
141 OATA058961, 10906E , 04C8E8 , OOF660 , 1820FO , FFA403 , A20086 , 14861S, A20481 , OCEO REM F3 
142 OATA01290F, F01548, 18A514 , 708COE , 8514A5, 157091 , 0E85 1 S , 68E900 , OOE8C8 , 0818 REM OC 
143 OATACA10El , A95491, 019848 , 20E4FF, FOF8AA , 68A8A9 , 209101, 8AA8CO, 000005 , OFAl REM 58 
144 OATAA514A6 , 1560CO , 140017 , A204A5 , 036903 , A88881 , 01C891 , 0188CA , OOF6A9 , 0E86 REM 1D 
145 OATA30910l, 009FCO , 309098 , C03A80 , 97A514, C999A5 , 15E919, 808098, 48A403 , 0EC8 REM 2C 
14 6 OATAA204C8, 810188 , 9101C8 , CADOF6 , 689101 , 0007 48 , A94F80 , 400568 , 40C6C4 , 0FE7 REM 4E 
147 OATAD04118, A5C3E9, 1F85C3 , 8038A0 , 0181AC, 85C488, 81AC29 , 1F45C3, 0881AC , OOAA REM 4F 
148 OATA85C3A5, ACC5AE , A5ADE5 , AF9008 , 68A94F , 804005, 0000A9 , 0265AC , 85AC90, OEl 6 REM 78 
14 9 OATA02E6AD, 28F007, A5C320 , 920AD0 , 032009 , OA4C7E , EAAOOO, ADOOOC , 85C30A , 0800 REM 42 
150 OATAOAOAOA, 08C9CO, 6A286A, 29CFAA, 290CC9 , OC8A90 , 020920 , 091F25 , 028502 , 0772 REM 08 
151 OATA102081,AE2910,F006C6,F90010,F004C6,FA000A, A6F086,F9A6FE , 86FA49 , 0F7A REM 60 
152 OATA1009EF , 25C385, C3A502, 0Al01A , A90C31 , AEC90C , 900229 , F8C6F7 , 0006A6 , 0868 REM 10 
1S3 OATAF886F7 , 490C09, F325C3 , 85C3A5 , 022 920 , F0 1AA9 , 0331AE , C90390 , 022 9FE, OC03 REM FE 
1S4 OATAC6F800, 06A6FC, 86F84 9 , 0309FC , 25C385 , C318C8 , 9871AE , 91AE88 , 81AE90 , OF82 REM 64 
15S OATA06691F, 91AEC9 , E045C3 , 291FOO, 029035, 08A5AF , C90090 , 07A94F , 80400S, 0883 REM 18 
1S6 OATA000EA9,026SAC,8SAC8S,AE9004 , E6AOE6,AFA5C3 , 291F91 , AE98C8 , 91AE28 , 0E70 REM 89 
157 OATA8007A5, C32092 , OAD008 , 208EOA , 000320 , 2A08AD , 01DCA8 , 450229 , 1FF078 , 09EC REM 03 
1S8 OATAA50229, E08S02 , 98291F , OS0285 , 02291F , 491FFO , 6SA200 , C91090 , 280602 , 07E8 REM 94 
1S9 OATA386602, A4FEC9, 140003 , 88F009 , C91800 , 03C8FO, 0284FE , A4FOC9 , 120003 , 0082 REM 28 
160 OATA88F03C, C91100, 03C8FO , 3584FO , 0031C9 , 049010 , E8E8A4 , F8C908 , 0003C8, OF18 REM 28 
161 OATAD00388, F00284, F82 903, FOOEE8, A4FC4A, 9003C8 , 000388 , F00284 , FC8AFO , 0E6A REM 30 
162 OATA084A6A, 6A6A05 , 028502 , 20090A , 4C7EEA , 31EAD9 , 0C2400 , 232 43A , 2A2C30, 081A REM OC 
163 OATA3F010A, 64E810, 000000, 032708 , OCOFOl , 626C78 , 62E27C, 7EE200 , OOOAOF , 0679 REM 9E 
164 OATA191314 , 090308, 200SOO , 150C01 , 140Fl2 , 20060F, 122003 , 363420 , 080FOO , 01F8 REM 2E 
16S OATA052003, OFOOlO , 151405, 121300 , 07020C , 01140S , 131420, OOOF16, 050005 , 0166 REM FC 
166 OATA0El43A, 20203A, 202027 , 202022 , 202001 , 070FOO , 070414 , 09000S , 202F20 , 029F REM OF 
167 OATAOOOF16 , 050005, 0El43A , 202027 , 001E04 , 061205 , 053AOO , 070603 , OFlSOE , OlCC REM S7 
168 OATA140Sl2, 3A001C, 061314, OF1205 , 043AOO , 070804 , 050301 , 14080C, OFOE20 , 0193 REM lS 
169 OATA183AOO, 110919, 3A0018 , 080115, 140F06, 09120S , 201510, 3A0021, 09040E, 01F9 REM 18 
170 OATA3AOOOO , 080C20, 20200C, OF0104, 200AOF ' 191314 , 090308 , 20000F ' 160SOO , 0102 REM se 
171 OATA050El4 , 201305, 11150S , OE030S , 000000, 132020 , 201301 , 160S20 , OAOF19 , OlAE REM 10 
172 OATA131409 , 030820 , OOOF16 , 050005, 0El420 , 130Sll , 15050E , 030500 , OOOFOE , OlSF REM 2E 
173 OATA202020, 030801, 0E0705, 200609, OCOS20 , OE0100 , 052006 , 120FOO , 000011, 0179 REM OA 
174 OATA062020, 200308, 010E07 , 052012, 05030F , 120409 , 0E0720 , 061205 , 111505, 017E REM F8 
l 7S OATAOE0319, 200612, OFOOOO, 041239 , 383532 , 343820 , 120503 , OF1204 , 090E07, 02S5 REM 12 
176 OATA13202F, 001El2, 130503 , OFOE04, 130000 , 140320 , 202003 , OFOE14 , 090El5 , 01C5 REM 2C 
177 OATA052012, OS030F, 120409, OE0700 , 001612 , 202020 , 120Sl0, OS0114 , 200AOF , 0191 REM E5 
178 OATA191314, 090308, 20000F , 160500 , OSOE14, 201305 , 111 505 , OE030S , 000018, 0173 REM 08 
179 OATA002020, 20000F , 040906, 192000 , OF160S , 00050E , 142003 , OF150E , 140Sl2 , OlCO REM 72 
180 OATA000209, 090E09, 1400FF, 4FS04C , 7Al314, 0Fl06A , 406A4E , lOOCOl , 19SS49 , OS2C REM 9F 
181 OATA4A4812 , 050320, OF0606, S2S4SO , A20240 , 3A5445, S3S420 , S04C41 , S9AOAO, 0604 REM 50 
182 OATAAOA0A0,AC8800,0347,LOPPU : REM S2 
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Alku: 
0801 BASIC-osuus (sys-käsky ja ohjelmoijan nimi) 

Konekieli: 
0820 
OA92 
OAB4 
OABE 
OAD9 
OB2A 
OB6E 
OB85 
OB9C 
OB9F 
OBC4 
ococ 
OClA 
OC45 
OCDl 
OCD9 
OD24 

Tiedot: 
OE7F 
OE85 
OE8C 
OE91 
OE96 
OE9A 
OEA2 
105F 
1077 
107A 
107F 
-1090 

pääohjelma 
näytä ja lähetä tikun liikkeet 
nollaa kello 
näytä vapaa muisti 
näytä liikelaskuri ja automaattioh jauksen tila 
näytä kello 
automaattiohjauksen tilan tulostajan aliohjelma 
tulosta luku 
aseta jakaja 
jaa (ei kortteja, vaan 16-bittinen/8-bittinen) 
näytä ja aseta ajastin ,näytä maksimiaika/näyte 
näytä tiedostonimi 
näytä ja aseta toimintatila (S1DP, PLAY, REC) 
kysy luku 
NMI-rutiini (RESTOREn tunnistus) 
PLAY-rutiini 
REC-rutiini 

toimintatilojen keskeytysosoitteet 
tiedostonimeen kelpaamattomat merkit ( #$:*, = ) 
luvut l0 11 ,0<=n<=4, alatavut 
luvut l0 11 ,0<=n<=4, ylätavut 
tekstin eri kirkkausasteet 
joystick-ilmaisimen merkkejä 
alkutekstit 
toimintatilojen ilmaisimet 
teksti "off" 
joystick-ilmaisimen koordinaatit 
tiedoston imi 

Liikesarjatiedosto: 
1092 Näytteenottotaajuus 
1094 bit7-5 Laskurin bitit 10- 8 

1095 
1096 

1097 

DOOl 

bit4-0 Ohjaimen liikkeet 
bit7-0 Laskurin bitit 7- 0 
bit7-5 Laskurin bitit 10- 8 
bit4-0 Ohjaimen liikkeet 
bit7-0 Laskurin bitit 7 - 0 

viimeinen mahdollinen 
liikesarjatiedoston tavu 

Nollasivun muistipaikat: 
02 bit7 automaattitulitus (1 =päällä) 

bit6 vaakasuuntainen vemputus 
bit5 pystysuuntainen vemputus 
bit4 - 0 Apuohjaimen edellinen ohjausliike 

14- 15 Käytetty sekalaisiin toimintoihin 
AC- AD Osoitin nykyiseen liikkeeseen 
AE-AF Osoitin viimeiseen liikkeeseen 
F7 
F8 
F9 
FA 
FB 
FC 
FD 
FE 

viivelaskuri: vaakasuuntainen vemputus 
viivelaskuri: pystysuuntainen vemputus 
viivelaskuri: automaattitulitus ylhäällä 
viivelaskuri: automaattitulitus alhaalla 
vaakasuuntaisen vemputuksen viive 
pystysuuntaisen vemputuksen viive 
automaattitulituksen ylhäälläolon viive 
automaattitulituksen alhaallaolon viive 

Taulukko 1. Ohjelman muistiosoitteet. 
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)D CO<ISTRUC'IlON KlT 281: -
4- D SPORTS BOXING 19 · -

:ag i~~ti ~~åVlHG f3 ~= 
~~+~F:~NK KllJ,.tR ~4iii: 
ADIDAS C.S.TENNIS 1 i;-
AIJIOAS C.SHIP SOC. 1 · -
Af-T-ER TH'E WAR 12 ~ -
~~~!rnBs~t~~~ ml: 
~lj~l~!f!Elg~E~~~EY mi: 
lUIARCl\Y 192' -
APPRENTICE 19~1-

~Rl(~ri~~OBlA ~:~j: 
ARHADA 24 ; -
ARl10UR GEODON 19 ·• 
ASSAUl.T 0" Al.CATRA% 241!_ 
!~~cl<J:ä~mhlf'RPS l~ j: 
AWESOM& 2 4 : -
l~liK sl&i5HE FUTUR. 3 u ! : 
X~fil>r~XLs 3 ~14 ; -
81\TMAN-THE MOVIE 1 ! : 
BA'M'LE COMMANll 1 ; -
l~:i:+t~ ~~~D~ON ~:~! = 
BA WKS 1942 l49·-
~~ ~~E~ 19Bl -

g~~ J~~s ?~~j: 
DET AL ~3§i: 
llIL THE KID 2'li 1-Wfl.RRIOR 1 q i -

~g~ 1~ j : 
B YCll UATll DISK 11 1 -
BT.. AX 2 ·-
BORODINO 2 !! -BOTlCS 1 !-

!~~~C~oäERS i ~ i: 
BUDOKAN 24 ; • 
CllOAVER 19 !-_ 
CAPTIVE 9 
gA ~STER 4f · 
CA WllRRIOR lfij: c 10~ 2 ;-
Cfll\MPIONS OF KRXNN 2 ; -
CHAOS STRIKES BACK 24 ;-
§HllRI<>'f;S ~F WRATH 12

6
;-

C C~llMPJ.Otl O 2!il ! : 
PLAYER 215 2

2
i4 :,: -_ 

SlM\ILATOR 
l\STER 2100 2 ; -
CHA~~~~E ~4 !: 

ICEMAN ~4 ·-&i NY LS BBQUBST ~,4 g;: 
COMl!O RACER 1 i; -
COHMANDO HAR 1 ; ... 

IN EIJROP& 1 ; -

1g~ CAHELOT m j: 
~~ ~RSE i11j: 
CRIMli WAVE 24 ; -
CRUISE FOR A CORPSP. 24 ; -

g~m ~~s~5gB DOHD ~l i: 
CYllERCOtl 3 241; -
DAMOCLES 19 ; -
DAN DARB 3 14 ;-
DARK SIDE 1~ ;-

&~M°l1~. OF KRYNN M f: 
Dl':ATH TRl\P 241 ;-
DEF R 2 2 4 1 • 
D S~~NTBR ~~ != 
gfe umcr Hif: 
8å~8o~11~~EBD ta !: 
g~~GON ~&mT ~! l: 
DRll SCll~E <31: -m ~:mKB ~ :: 
ORA BREllTH z2 !-
g~A w~L~B n ! : 
gu 1'~STER u i: 
g~~:mr WARS j: != 
~ölf~fö~N ONE m ! : 
~mRA mJ: 
gs~~E FROM GOLOIZ ~:lj : 
EX'l'ASE 2~ ; -

~ww~~~~DER } i: 
F-15 STRIKE EAGLE 2 2 1-

~=rn ~~cm PlLOT n ;: 
~-16 M'ISSIOtlDlSK 2 19 ; -
P-29 REl'AL.lATOR 24 ; -
n~eSö?"LTH flGllTER m j : 
FERRARI FORMULA 1 2 il ; -
FlU~t, BATI'LR 2 ; -

~ rn~~T c~glfF"" ~ ! : 
FTRE & FORGf:'l' 2 241;· FIRE BRIGADE 24 ;-
FIREBALL 19 j -
l'IRESTOHE 2j ;-

m~~ ~~11öm l§f l= 
FI.IGllT OF THE lHTR. 31 ; -
FLIGHT SIMULATQR 2 ; -

~l;&lg<'S QUEST l ! ! : 
.QF TflB YEAR 2 1 ;-
96 RALLY 1 ;-
AIN OF DREI.MS 21 ; -
IC 1 1-

FUTURE BASKE'rBALL 2 ; • 
GALAX Y FORCE 1 ; -

GllUNTLET 3 241;· GAZZA 2 19 ;-

H !: 

~2~ :.:. -_-
D OF THE llZTECS i 

GOLDEN AXB 1-
GOLORUSH 21; -
g~~~gA~RlX CIRCUIT 2 1-

GUNSHII' ~ ~ i : 
HALLS OF MON'rEZUMll 24 ; • 

ll~~gnmv~Nc 2 1k: 
111\NL~Y OAVlDSON 219; 
Hl\RPOON 2 9; : 
Hf;RO (jll_i!ST • 2_ 9; -

A.'IIGA 

SHAD.Of THE BEllST 2 
SHAOOW DANCER 
SHllDOW OF THE lll!AST 
Sl!AOOW SORCER6R 
SlfAOOli WARRIORS 
Sl!ERMllN M4 
SHOGUN 
SIL.BNT SERVICE 
Sit.ENT SERVICE 2 
SUl EARTH SlH. CITY SlH. CTTY ~POPULOUS 
SRI OR on: 
SKULL ANO CROSBONES 
SNO'I< BROS 
SPACE HARRIER 2 
SPACE MAX 
SPACE ~EST 
SPACR EST 2 
SPACE EST 3 
SPACE OGUE 
SPACE SHUTTLE SIH. 
SPEEOBALL 2 
SPELLBOUND 
SPINDIZH WORLOS 
SPIRIT Of' EXCALillUR 
SFO!tTlNC: GOLD 
STAR COMMANO 
STAR COllTROL 
STARBLAOE 
STARFLIGl!T 2 
STARLOl\D 

s s s 
s 

NENDRY 
/\CROSS EUROPE 
nx 

0 
H~CKBY 

R 

S LEAGUE Ml\H/\G. 

~B~~~ ~~~~2~0G~AC . 
SUPER WONDERBOY 
SWJTCHBLADE 2 
swrv 
SWORD OF /\RllGON 
SWOROS OF TWlLIGHT 
'l'D .J RO/\D & CAR 
TEAM SUZUKI 
TEAM YANREE 
TEEt!AGE M. 11. TURTt.ES 
TENNIS CUP 
TEST IVE 2 
TEST lVE l 
THE LES 
THE ES 
TllE Al. 
T llE KEEP 
TliE KYLLlNG Gt.OUO 
THE P 
THE P lt 
n!E WORLD 
THE S 0 LDVE HE 
THEME MYSTERY 
THIRD COURI.ER 
THUHOERSTRUCK 
TIE BREAX 
TIMEllARP 
THT- l<OKOELl1A 
TOKr 
TORVAK THE WARRIOR 
TOTAL RECALL 
TOWER OF BABEL 
TOYOTA CELICA Rlll.Lf 
TRACK 11 l'TACX 
TRACON 2 
TRANSWORLD 
TURBO BUGGI ES TURRlCllN 2 
TV-SPORT BASEBALL 
TV- SPORT 81\SKSTBALL 
TV-SPORT FOOTBALL 
TYPHOON OF STEEL 

g~I~~U~~RON 
ULT.IMA V 
ULTIMA VI 
ULTlMATE RI DE 
UMS IT 
UNREAL 
UNTOUCHABLES 
UP & AWhY 
U~Rr~~HN YOUNG 

VENDETTA 
Vll1''1'E 
V1Z 
WALKE~ 
WAL L STREET WIZMO 
WAR JEEP 
Wl\RGAME CONS~'R, SllT 
Wl\R!IEAD 
WARLORDS 
'1ARP 
WllTERLOO 
WAYNE CRETZKY HOCK. 
WEI RD DREAMS 
WllEELS OF f IRE 
WHlTE DEATH 
WICXED 
WILD STREET& 
WlLDFlRS 
WIHOWALKER 
WUIGS 
>HSHBRINGER 
WlZ KID 
WIZZBALL 2 
WOLFPACK 
WONOERLA.NO 
>IRATH OF THB OEl'ION 
l<ENOMORPll 2 
XENON II 
Z- OOT 
ZAK MC l\RACKJ<N 
ZARATHRUSTA 

LLMOITl JKSBN HLNNATOVAT l'OSTIMYYNTlHlNTOJA, MYYMÄLÄSSÄ ERJ .HJ.NNAT 

AMIGA 500 2880· -
AMIGA 3000 25/100 22995;-

AMIGA VIDI-PACK 2495;-
vÄRU<uvAN DlGIT01NT1 SUORAAN VIDEOLTA!!! 
Sis:VIDl-AMlGA, VlDl-RGB, VlDI-CROME, VIRTAL. 

TIJRBOLATAAIA,PREEZER, YM.YM. 
Hyvä Suumenkiclincn ohjekirja. 
OHJEKIRJA MYÖS ERIXSBEN: 149;
AMTGA 2000 VERSIO 699·-

10835 STEREOMONITORI 1990;
ATONCE AT EMUL.A500 1795;

C-64/128 LEVY ASEMA 895;
ACTION REPLA Y MK VI PRO. 
-MAAll .. M AN NOl'P.JN SARJATllRBO 64/12K 3 4 9 • 
-CENTRONICS KAAl'El.I 149;- -

ORAPHICS SllPl'ORT OISK 99;-

SYJHC!f~/(}) &~~ lfJJ!J 
AMTGA, ST 395;- A2-3000 sis. 495;- PC 895;
TllRBONOPEA VARMllllSKOPJO KAU{lSTA AMJGA, ST, 
MAC PC 1.F.VY ISTÄ VAATII USÄLEV YASFMAN. 

KIRJOITTIMET 
PANASONIC KX-Pl081 1495;
PANASONIC KX-Pl081C-64:1le1795;
ST AR LC 200 COLOR+AMKIA AJllRI 2395;-
ST AR LC 24/200 COLOR 3395;-
HP LASERJET 3 11495;-
HP PA.INTJET 8995;-
BROTHER HL-8 LASERouYTETIY>7995;
COMMODORE MPS-1270(Mt1STES.>1990;
CANON BJIOe CMllSTESt11HKt1K11:U01TlN) 2990;-
HtutBT A500 20 MT KOV ALEVY 2499;-
~:.g~• ~: Suprillrive XP 40 MT 3995;-
AM•CA on 449;· SupraDrive QUANTUM 40 MT 3495;
~~:.~~=1't'j~;: A500 512 KT USÄMUIST! 299;
ICON1ro1t..-1>c 990:· A500 1,5 MT RAM MASTER 2 1195;-
~~~~'.i;~~!~R-r~~- A2000 2/8 M_! LlSÄMUISTI 1895;-
CAMBl'011:1'2+ 24();- AMIGA L.!SALBVYASEMA 499;-
~~~~j~Kl'r m:- PRO SAMPLER STUDIOCAMIOA) 790;-
QS·123 l'C 189:· AMlGA HANDY SCANNER 2295;-
~~1~·~1~ ~ SUPRAMODBM 2400 1295;-
l.llN'l'Ol'SUOH1.149;- VID1-AMlGAcvmwnAM"&oaABB6RI 1280;
~~tJ,!~swx ~: VIDI-ST 1680;
ruoH·rciut> 142:· VIDI-CHROMEcvm<-AMl<lANV.S.R!omoi240;
~~~~ 11t VIDI-RGB (lil..fX]'R""'""'VJ.RlllllOl)ATl>l.$<>Pn 
NAVIGA'f'Olt 175:· 1'1.YTim.S.VJ.xsl MYÖS l)Kl1V1E11(11<1'Al<SSA) 780;-
:~~g:i, 1

1
:::· VIDI-PC _ _ 1890;-

·rAC-$0 t!n:· SOUNDBLASTER AAN1KORT.895;-
TS1tMINA'ro1t 149:- SOUNDBLASTER MIDI+OHJ 695·-QUICKJOY V 149;- • • 
Qs:n1R.1103 99:· SOUNDBLASTER C/MS CHIPS.199;-
~~~~~:5;. C-64/128 ÄÄNEN DISJ1T<2UA 690;· 
01SK8'rrr. uoxrr C-64/128 M1D1-LUTANT A 395;-
t~: :~~ 100 ;~. C-64/128 MIDI & MUSIC ~YS'.f .595;
u· osoo·ruK 9.95 C-64/128 MODEEMIUITANTA 390;
g~ :~~ i-: C-64/128 CENTRONICS LUT. 249;
l'IJH0.01s1Cl~r-n 39:· C-64 ADV.ART STUDlO+HllRI 499;
~~ :~iis :t 1541-2 LEVY ASEMA 64/128 1295;-
H111t1MATro 49:- C-64/128 LEVY ASEMA 895;-
u1sK.U!IKK1JR1 49:· s 'i·-

NINTEC TV-PELI+sPeuÄ585;-

M DATA ARK. 10-17.00 
- LA. 10-13.00 

Postiosoite : PL 572 20101 TURKU 
Käyntiosoite: Humalistonkatu 9 

PIKA TILAUSPUHELIN 

921-511735 



kannattaa v~u111istau yleismittarilla 
tai jollakin muulla apuvälineellii, 
ettii johto 011 nikei 11 juorem1. Lisäk
si käyttiijänpo1tin li iti.n pi täisi lait
taa oikein piiin. ctt..:i tapahtuisi ikä
vää koneen hiijornnisilmiötä. 

Ohjelman rnkenne 
111uluk.~lssa 1 on ohjelman rutiini..:n 
j;1 muiden t.ictojen alkuosoitteita. 
Ohjelma on tehty konekiclimoni
torilla ja viili llä aina koodia siirrel
len ja osoitteita muutellen tilan lo
putma. Lopu1'.si nhjelma siin-ettiin 
osoitteesta $COOO eteenpäin ny
kyiselle paikalleen ja osoitteet 
muutettiin kiisin. Helpompiakin 
menetelmiä olisi ehkä voinut käyt
tfäi, jos olisi nl lut assernbler-käiin
täjä. 

Joystick.in l.iikk..:et tallcnndaan 
ja tois1etaw1 aj<1$LinkcskcytybillH. 
'fällennuksecn käytettävä muistia
luc on $1092-$0001 . Loppuo
snite on videopiirin piiällH. koska 
muunlainen loppuosoi11ee11 ve1tai
lu olisi hidtfäanut rallennu~n1Liinia 
1Lirha<u1. Basic-tulk.ki 011 kytkeny 
pois piiällä ja Kemalia kUylct~ifu1 

vain näppäimistön tukemiseen. 
kursorin paikan asettamiseen ja 
tiedostojen siirtelyyn. 

Jakolaskun1tii.nissa ohjelma tör
keästi muuttaa itscifön tallentwnal
la jakaj:m ~'1mram1 nhjelmakondiin 
koodin nopeuttamiseksi ja lyhen
tämiseksi. r ,uvun kysyrnis111tiinis
~tl käytetään aika omaperiiisUi la
paa: nlippiiim.istölt~i tukval merkit 
muutcu1rn1 ntiyttömuistista kym
menen potensseiJ la kertoen binaa
ri rnuotoon. Sen takia suurin sallit
tu luku on 65 529 cikii suinkaan 65 
535. Muuten ohjelma on aika La
vtu1omainen lukuunottamatta teks
tien nilost.amise$sa käytettyä cri
koi~efcktiä. 

Näppäimjstön ~iäreen 
Gim1eP1-eProcessor on täysin ko
nekielinen lukuunottamatta SYS
käskyä, jolla se käynnistyy. Siksi 
se onkin listauksen 1 data-lauseis
sa hcbalukuimt. Ki1:joira tistaus ja 
tallenna ~c vannuuden vuoksi. Sit
ren alkaa ornvanpyörH: käynnistii 
ohjelma, koij<L<t rckemHsi klljoi tl1s
vi rheet ja tallenna taas. Vastaa lo-

pulta kysymybcen ohja.im..:n liik
keiden tallentwnisen automaatti
sesta lopettamise..~raja tal lennusvä
lineestli. 

Kun ohjelman on tall..:ntunut ja 
aJkukuvu tu lostlllllll. lataa synty
nyt ohjelma ki1joimunalla LOAD 
"PREPROC''.8 tai ,1 riipruen 
~i iW. kiiyfälko levy- vai kasett.iase
maa. Ohjehm1n lataudutlua ta llen
na ~c uudcstuan käskylfä SAVE 
''GAMEPREPROCESSOR' ' ,8 
tai ,1. Viimeinci1 vaihe on ohjcl-
111m1 aJkuosoittcen krnjaamista 
varten. Varmi~tettuasi ohjelman 
toimivuuden voit 1uhom tallennuk
sen vi:ilivajheena olleet kaksi tie
dostoa eli Lisu111ksen 1 ja PREP
ROCin. 

Ohjelm<U1 konekielisyydesW ja 
RESTORE-ntippäimen 01mL~ta 

kiiy1öslä johtuen sitä ei voi kes
keyttää luuuun Lapaan STOP
RESTORELLA v~t<u1 on käytettä
vä järciimpiill asclfa: RESET-näp
päintä. vi11nkylkintä. 111oduulipo11-
ti in ryönnett:ivifä metal liesinett:ii t.n.i 
verkkojohtoa. RESETin käytön 
jiilkeen ohjelma voidaan kiiynnis
tfili uudestaan, kunhan vain ensin 

(=LEHDEN OMAT 
LEHTI KANSIOT 
Kokoa nyt C=lehtesi kätevästi yksiin 
kansiin. Lehtesi pysyvät aina siisteinä 
ja järjestyksessä. Kansioon mahtuu 
yksi vuosikerta. 

42 

•materiaali tukevaa 
muovia 

•vankka mekanismi 
•koko 22,4 x 31 cm 
• vuosilukutarra mukana 
• hinta vain 36 mk/kpl + 

postitus ja käsitttely-
k u lu1 12 mk/ 1 kpl, 
15 mk/2 kpl ja 
18 mk/3 tai useampia 

muutetaan tiedostojen tallcnnuk
sccn käytettävän laitteen numero 
sopivaksi kitjoittarnaJla POKE 
186.lair.e, 111issä laite voi olla esi
merkiksi 8 (Jcvyascma) tai 1 (ka
seltiasema). 

Yksi hyödyllinen käsky on po
ke. jolla voi vaikuttaa ohjaimen 
liikkeiden tallentamisen pysähty
mi~een. R iippuen sii t~i. miten vas
t.a.<;it li;..tauk:::en 1 kysymy~ccn , 

muistin tiiytytfyii ialleniarnincn jo
ko loppuu tai jatkuu siten. etfa lo
put li ikk..:..:t tallcnnetacm viimei
seen muisripaikkmu1. Kii5kyllä 
POKE 3531 ,141 tallemaminen 
pysähtyy ja liikkeiden toista.minen 
to isd le koneelle lakkaa muistin lo
puttua. K.i1joittmnalla l'OKE 
3531.173 voit käyttifa ohjelmaa 
1xu-cmmin automaattituliruksen 
tuom~jmm. sillä si lloin liikkeiden 
vi:Uittärninen ei lakkaa. Nopeim
man autnfircn saat F-komcnnon 
parameuilHi 19 655. Jos t(.'Ct muu
toksen ennen ohjelman käynnistii-
111istii. voit tallemaa ~n kiitevä~ti 
SAVE-kiiskylfö. GamePreP1.uces
sot· käynnistyy kä<;kyllii SYS 
2080. <> 

'· ' 
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C64 Games System 
Niko Nirvi 

Tosi mies ei näppäimistöä kaipaa 
P 

elikonsolicn uuden tulemi
sen myötä ovat klassiset 
kotimikrnvalmistajat seu-
1,macet huolestuneim1 

markkinoidensa piencntymisLä. 
KasitfämättömiillH loogisuudella 
päädyttiin n1tkaisuun ''jos beitii ei 
voi voittaa, liity heihin". Ensin 
Atari toitotti ST-konsolista Com
modoren aloittaessa toitotuksen 
Arniga-konsolista. Kumpikaan ei 
ainakaan toisLaiscksi ole nähnyt 
päi väavalmt. 

Sen sijaan vanha~ta kunnon 
kuusnelosesLa. ka5ibiuien kunin
kaa:oLa riistettiin niippäimistö ja tu
los on tässä: C64 G<m1cs System. 

Uusi kuori ilman 
näppäimistöä 
C64 Garnes System on nom1aali
kuusnepaa (uutta mallia) lievä~ti 

pienempi luatikko. Näppäimistöä 
ei ole, Jiitännöistii ovat jäljellä pait
si päiUlc heitelty moduuJj.liitäntä 
myös TV- ja monitoriJiitfumät. Ja 
kaksi joystiek-liitäntää. tierysti. 

Koneen ~isällöii on myös muu
tettu, koska virran p~iiillevää11lö il
man moduulia saa aikaiseksi ani
maation kiehtovasta aihet..'Sta "pis
tii vi11a pois ja moduuli sisään". 
Reset-nappulaa ei löydy, vaikka jo 
koneen mukima tulevan moduulin 
kanssa sitä rarvillaisiin. 

Kuusnel.osen aikoinacm olle..~sa 

upouusi ("64 kiloa, ei VOl olla 
totta! · ' -aikana) peli t ilmestyivät 
moduulilla. Radm· Rat Race. 
Tooth Invaders ... jumbe. l:wama 
mahtui palikalle massiiviset 32 ki
lotavua. Sen vemu1 on tekniikka 
kehittynyt, ettii uusiin rnoduulei
hin mahtuu tavaraa huomattavasti 
enemmän. 

JJmainen palikka 
Koneen mukw1a tulee moduuli, jo
ka s.isällää pel.it Fiendish Freclcly" s 
Big Top O'Fun, Flimlx)s Qucst, 
Klax ja muiston menneisyydestä 
eli legendaarisen 1.ntemational 
Soccerin. 

K lax on huomanavasli helpom
pi kuin Amiga-versio, sillä vauhti 
on hitaampi ja palikoista puutt1m 
pari viiriii. Ihan hyvä valinta. 
Flimbo's Quest on ta.~ohyppely
ammuntapcli. ei System 3:n kirk
kainta klirkcii mutta laatuluokkaa 

C=J~hti 3/91 

Tietokonemaailmassa 
monta on ihmeellistä 
asiaa, ne hämmästyttää, 
kummastuttaa pientä 
käyttäjää. Ja yksi niistä on 
konsolointi. 

kumnunkill. Fiendish Freddy 
Krueger clemonsnui hyvin mo
duulipelien etua: väfomi1m1atiota 
sun muuta on sen Ve1T1111, cttli latai
luun kuluisi enemmän aika:1 ku.in 
pelai.luun levya.scmalla.kin. Sen si
jaan vuodelta -83 mukmm temmat
tu International Socccr vähiin ih
metyttäii. KULtluuhan se kuusnelo
sen jaJkapallopelien kärkeen. mul
ta näyttäli ja kuulosta;1 vuonna -83 
tehdyltä pelillä. 

P.dkelliin kuuluu myö~ 01eetah 
Ann.ihilator -joystick. joka edn. taa 
Quickshot 11 -linjaa Koska tikku 
kuuluu $iil1en lajiin, joka ei sovi 
minun käteeni, jälfu1 sen arvioi
rnatta. 

Miltä moduuli maittaa 
Konehan on yhtä hyvä kuin <:iihen 

C64Games 
System 

Pelit 

Hinta: 
1195,

Maahantuoja: 
Toptronic-S Ky. 
921-546 666 

C=ar vo: 
!@ 

Chase HQ II 70 % 
Fun Play 50 o/c 
Mukana tuleva 85 % 
Navy Seals 80 % 
ShaJow Of111e Beast 85 o/r 
Vinclicators 75 o/r 

smttavat pelit. joista muul<una näy
te. 

Oceanin Chase HQ U on mia
mi vicehtiivli autopeli, jossa tarkoi
tus on saada rikollinen tönittyä ja 
ammutlLm tieltii pois. Valitett.avasLi 
tunne on kuin ajcl isi kaht<L~ataa 

Helsingin keskustassa nn1hka-ai
kana mtti lukossa. joten mikiiän 
suuri pelikokcmus ei CH IJ ole ja 
toimisi levypelinä ihan hyvin ja 
halvemmalla. 

Sarn•ui furnan Navy Seals pe
rustuu OcC<UJiin klassiseen liscns
sikaavaan, jolloin elokuvasta kuin 
elokuvasra rulee tasohyppely-am
muskelupeli. Navyssä animaatio 
on erinoinaisra crikoisjoukkojen 
kiipeillcssii ja hypellessä. mutta 
valiLdtavasti tämä s<ui1a animaatio 
kmnppaa pelattavuutta. Nimittäin 
soturin vielä suoritellessa animaa
tiojaksoaan tm1bikonnat ampuvat 
jo. Lisäksi nämä laivaston erikois
jl>llkot on kouluLi::ttu m11pumaan 
vain seisovassa asennossa. silloin
kjn vain vaakasuoraan. Raukkkik
set terToristit sen sijaan räiskivät 
useampmm suuntaan. Muuten ihan 
laatupeli. joskin turhan vaikea. 

Shadow of The Bca-;t ei liene 
kenellekään tuntematon nimi. 
Kuu~moduuliversio edustaa itse 
a.~i<t~sa sitii linjaa milli moduulipe
liltä saa odottaa. NimiWiin missä 
tahansa muussa muodossa SOB 
latailisi sillä taajuudella. että nis
kin pa kauaa jaksaisi pelailla. Peliin 
on puseJTenu vaarsin niitti paral
laksiscroll iefekti ja isoja vibol
lissptitejä. Peto icse on lllrhan vaa
timaton harmaa p!Lintti, mutta 
muuten käännös on yllättävii.11 on
nistunut. 

Dornad< on heittänyt palikalle 
tankkipelins~i Vindicatorsin, mut
ta miksi? Onhan se ilim1 kohtal<u
sen pelattava. mutta ei koli.kkope
linii.kään erikoinen. TI1e Winning 
Th1m1illa i:.aa moduulin hinnal la 
monta muutakin relili ja rnhaa jili:i 
vielil karkki-invei>tointiinkin. 

Codemastersi11 Fun Play sis1ll-

tiiä .kolme halpapcliä. Pro Tennis 
Simulmor on siedetfävä tenni~'pclL 
Pro Skateboarcl Simulator yl ivai
kea rnl lalautailuviritys. Viimei
simpänä ja vähäisempänä on kosto 
ihmiskunnalle eli Dizzy's Fasl 
Food, Pacman-klooni jow huo
nompaa pcfö en muista muuta
maan vuoteen pclannccni. 

Moduulipelejä on saatavilla 
10- l5 kappaletta noin 250 m1u-
kan hintaan. Kokoelmista saa 
maksaa kymppiä vajaa kolmesa
taa. Muutmna peli. kuten Shadow 
of TI1e Beasr j:i Robocop 2 ilmes
tyvät kuusneloselle vain mocluuli
versioina. 

Ostaa vai eikö ostaa? 
Kyllä Gamc Systcmissä on yhti.i 
viihäD järkeä kuin niippäimistöä
ki n. Kuka maksaa murnamaa sa
tasta vähemmän lai ttee~ta, jolla ei 
pysty tekemään muuta kuin pelaa
mium harvoja mmJuulipelejä? 
Niistii.kin valtaosa löytyy levyllä. 
ka'letilta tai kokoelmilta pal1imrnil
laankin puolet halvempana, tuuril
la neijällä kympillli? Satsaamalla 
viihän enemmän pää~ee käsiksi ai
don kuusnelosen tuhansiin pelei
hin. muista ohjelmista puhurnalla
kaim. 

Mo<luuliL sen sijam1 ovat hyvä 
keksintö. silloin kun niitä vaivau
clutaan hyödyntämään eikä vain 
siitTCtä vanhaa pelili uuteen muo
toon. ECTS-mcssuiUa vallitsi kui
tenkin näkemys. että kuu.snclosen 
moduulipelit on tuomittu häviä
m~fän. Jopa moduuleihin raskaasti 
panostanut Ocea11 myönsi. cltei 
myymi suju odotetulla tasolla. 
Suurin syy lienee korkea hinta. hy
viinä kakkosena se, ettei ost1tja
kunt:a ole t1\junnut. että moduuli
portli on vakiona joka kuusnelo
sessa. eikii Täten moduulipclaami
sen edellyl.ys ole G;m1es Systcmin 
hankint<1. 

Ym-sinaisiin pel ikonsoleihin 
vem1ttaessa Games System jäävä
binliiän yhtä kii~itt.ämättömäksi 

i:ilynväläykscksi. Mcgadrive on sa
maa hintaluokkaa mutta valovuo
sia edcllii. Super Famieornio edes
lii clumpanava km;ibitri-Nintemio 
on huirmL"1:i halvempt kuten myö~ 
kasibitti-Sega. 

Commodore 16 on marginaali
sesti huonompi ostos. tosi.!1. <> 
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Vekforigrafiikkaa 
käyttäviä pelejä on taas 
tekeillä toistakymmentä, 
ja suunnittelun alla toinen 
mokoma. Tämä todistaa, 
että ohjelmoijat pystyvät 
puristamaan Amigan 
prosessoreista enemmän 
ja enemmän tehoa irti, ja 
hyvä onkin! 

A
mig~u1 tehosta vektor-ei
den pyörittelyssä on ta
peltu kauemmin kuin 
siitä, kuk:t iL~e asia.~sa 

kirjoitlikaan Raamatun. Vaikka 
työtä niska limassa vääntlincct 
väit:Uivät, cttli blittcrin (vaikka sillä 
nimellii silli ei cnifä kai saisikaan 
kut~ua) avulla nrutu päivittyy nop
sasti. sanovat esimerki k~i useat 
englantilaiset ohjelmoijaryhrntil, 
ettei Amigm1 blittcristä ole mitfäin 
hyötyä. Ta~tä huolimaua lcntosi
mulaartoreita ja muita kolmiulot
teisen vektorimaailman luovia pe
lejä kyhätäänjalkuvru.ti lisää. ja jo
kainen ohjelmoija väittiUi oman 
vcktoriruliininsa olevan muita no
pearnmrui. 

Parhaan ratkaisun kii. telyyn an
toi mielestäni Argonau1 Soflwaren 
(Stargliderit) pomo Je1 San, joka 
sanoi. että t.ärkcintä ei ole virkis
tystiheys ( = kuinka monta kertaa 
sekunnissa ruutu piirretään uudel
leen). vaan edelleenkin tärkein pe
lin ominaisuus on pclattavuus. 

Vektorit vaan viehättävät 
Jo ilmestyneitä tai piakkoin tulos~a 

olevia vektoripelejä riilUlii vam1a~
ti aivan jokaisen makuun. Stw·gli
deri.cn avulla maincc~ccn nou~ul 
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• Petri Teittinen-

on en 
Argonaut on jo neljä vuotta kyhän
nyt Elcctronic Artsille Bird of 
Preytä. jonka kehutaan olevrui 
Amigan kehittynein lentosimu
laattori. Koneita on valittavana 
roppakaupalla. pelimaaiJma on 
valtava. kuten myös tehtävien 
miliirä. Omin silmin Englannissa 
ihmeen nähnyt N N irvi kehui. ettii 
vcktorigrafiikka on ERITT.ÄJN 
yksityiskohtaista, mutta hidasta. 
Arvatenkin yksityiskohtien m~fä

rki~i voi jotenkin säätää, jolloin no
peutta tulee lisää. Myyntiin peliä 
lupailtiin jouluksi, mutta veikkai
sin että peli koiimia kaupan hyllyjä 
jo aikaisemmin. 

MicroProse, simulaattoreiden 
kuningas. on ollut ahkernna. Vaik
ka viimeisimmät peli.L. kuten 
Krllghts of the Sky ja Light
speed, ovatkin olleet aikamoisia 
pettymyksiä, on luvassa parem
paa. Amigo1 voivat intolJla kesällä 
julkaistavan F-15 Strike Eagle 
Jl:n johdosta. Koodin vääntlijinä 
on sama remmi, joka k')'hä~i erin
omaisen F-1 9 Stealth Fighterin. 
Pidemmälle tulevaisuuteen sijoit
tuvat F-l 17A Stealth Fightcr 
2.0:n ja Gunship 2000:11 Amigan 
ju lkaisupäi viit. PC:ll omist<tjat 
pfäiscvHt iloittclcmaan jo kesällä. 

Hclikoptereissa pysytelläksem-

me scun1avmrn tulee mieleen Core 
Designin Thundcrhawk, joka si
sältää taas vaihteeksi ··nopeinta 
vektoiigrafiikkaa ttU1än mennes
sä"". Ohjelrnoijan mukaan jippona 

A-10 raskaa~sa lmtitsa. 

•• aa 
on laskea vain näk.yvisl>ä olcvm1 
alueen tarpeelliset laskutoirnituk
sct. Dcmoastcella oleva peli pili
viuiiä rnutua tällä hetkellä jopa 50 
kertaa sekunnissa. mikä on tooella 

F-15ja Ruot
si11/uivm1 vii
meiset hetket. 
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paljon. Esimerkiksi Flight Simula
tor U päivittäli ruutua nopcin1mil
Jaa11 noin 10- 15 kenaa sekunnis
sa. Ohjelmoija Mac sanoo. että 
ohjelmaan pitiiä sisällytt.'iii hida~
tuksia. sillä se on muuten aivan 
naurettavan nopea. No. kerrnn 
näinkin päin . 

Sierran kanssa hcdelmällic;en 
yhteistyön aloittanut Dynamix 
kääntää toukokuun Mikrollilissii 
taivaisiin kehutun (ei se nyt aivan 
noin hyvä ole, Jukka) Rl'<I Baro
oin Amigallckin. Julkabu sijoim1u 
jonnekin loppukesän paikkeille. 
joUoin potentiaaliset von Richlho
fenit pälisevät pippuroimaan eng
lantilaisia ja ranskalabia alas 
Rnnskan sinitaivaalta. 

Fighter Bomberin lakaa löytyy 
englantilainen ohjelmoijaiyhmä 
Vektor Gmfix, jonka uutukainen 
The Killing Cloud ei ole lcnlosi
mulaattori, vaan tulevaisuuteen si
joitruva dekkari, jossa pelaaja met
sästfö rikollisia saasteen alleen hu
kuttamassa San Fmncbco, sa. Pe
lissä voivat satlistitkin toteuttaa sy
vimpiä mielihalujaan, sillä vm1git
tuja kriminaaleja voi jopa kiduttaa 
tiedon saamisen jouduttamiseksi. 
Volui/ampcc1ivh un kan~ pit..'iä 
kuitenkin olin varovainen, ettei 
vanki kuukahda ke!>kcn kaiken. 
jolloin hupi jää lyhyeksi. 

Test Driven ohjelmoimrt Dis
linctive Software on ilmoittanut 
keskikesän loistavan 40 Sports: 
Drivingin julkai~uaja.k!.i. Sama 
ryhmä tekee tiiliä hetkellä Elcctro
nic Artsllle Mario Andrettin nimeä 
knntavaa autopeliii. Loppuvuodes
ta Amigot pääsevtil mätkimään 
toisensa verille 40 Sport<,;: 8oxin
gissa. Parempi, että se väk.ivalla 
pysynelec tietokoneen nrudulla. 
vai mitä? 
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Electronic Arts on saanut vaib
t.xksi potkitrua Amiga-ohjelmoi
jiin.sa IUeman vauhtia, ja mumama 
itseään kovasti odotuttanUL peli on
kin tulossa aivan näillä hetkimi 
myyntiin. Skate Or Dien 'jatko-
osa'' Ski Or Die antaa rinteessä 
jalkansa katkoneeUe mahdollisuu
den elää ko~emus uucjelleen oman 
nqjatuolin suojista. Aecoladen 
LlNKSiu kanssa parhaan ~ol fpel in 
littelistii kamppaileva PGA Tour 
Golf on sekin löytänyt tiensä 80-

alk.uisten prosesoorien puolelta ko- l~i-~itQi~~~~!I toisemmaJJe 68000-prose1;sori l le. 
Powennonger-fanaatikot iske

kööt jalkansa ämpäreihin nyt heti. 
kun kerron että Bullfrogin pojat 
ovat tehneet uuden datalevykkeen. 
Teemana on ensimmäinen maail
rmmsota. Pelkästään grafiikkaa ei 
ole uusittu, vaan modulaariscn oh
jelmointitekniikan ansiosta datale
'Yke tuo tullessaan lähes koko
naan uuden pelin. Lentokonelai
vueet SM ohje!moitua JX>mmitui.
lennoille, pippuroimaan maajouk
koja konekiväärcillä ja muuta nm
kavaa. 

Ja vielä, fntetplay-ohjehnoija-
1ybmä \)n viimeinkin saanut Arni
gan version Bard's Tale fil:~ta 
valmiiksi. joten sitäkin voitte odo
tella lähiaikoina. 

Englanti.lainen Renegade-<)hjel
mmalo 011 lähtenyt aivan uusille 
urille pcliu1arkkinoiMis~aan. Yh
tiöllä on vahvat kontaktit musiikki
bisnekseen (omistaja on Rbyföm 
King, jonka listoilta löytyvä! mm. 
Betty 800. Beatmasters ja Bomb 
·nic Bass eli TlID Simeoon), joten 
päättäjät micttiviit. cuä eihän mu
siikissakaan mainosteta pelkkää 
kappaletta. vaan bändiä. Niinpä 
Renegaden pelien mainoksissa 
suurilla kirjaimilla mainostetaan 
myö ohjelmoijia. Ensimmäinen 
peli on nimeltään G<>ds, ohjelmoi-
jina monta huippupeliä objelmoi-
neet The Bit:map Bmthers. joiden 
edellinen peli oli Speedball 11. 
Gods lupailee grafiikaltaan erittiiin 
hyvänn:iköistä pomppi.mjsta ryy
liin Supcr Mario Bros väkivallan 
kera. Musiikin peliin on tehnyt 
Nation 12. jo11k;l v0iJ:nabalm10 011 

Tim Simcnon. Sama kappale jul
kaista<ui myöhemmin myös sing
k:nä! 

Lyhyehkösti 
• Cinematique-seikkailujfujcstcl
mää hyväkseen käyttävät Future 
Warsja Opcration Steallh ovru. nyt 
saaneet scw.U<sccn uuden pelin 
tyyliin "ei kahta ilrmu1 kolmatta". 
Pelin nimi on Cruise for a Corp
se. se ijoittuu valtameriristeilijälle 
ja pelaaja selvittelee murhaa Agat
ha Christien dckkareiclen tunnel
missa. 

• Nostalgian lumois~a pyons
kclevät, huomi()! Klassistakin 
klassisempi Wizball saa viimein
kin jatko-osan. Sensible Softwarcn 
(nimi ei kyllä picfä alkuunkaan 
paikkaansa todell isuuden kanssa) 
pitkätukkapojat ovat vääntäneet 
Amigan koodia eläimen lailla vii
meisen vuoden ve!T'JJ1. Jatko-osa 
kantaa nimcti Wizkid ja tullee 
myyntiin kcsälni. 

• AD&D-friikeille on luvassa 
Losi mannaa. jahka SSJ:n Eye of 
The Beholdcr ehtii myyntiiu. Jo
pa Dungcon Ma<,terin peittoajaksi 
on peliä jo ehditty kehaista, joten 

Loppulätinät 
Siinä taas kaikki tällä ke1taa. Mie
lipitcitlija muuLa postia saa lähetel
lli osoitteeseen: 
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ainakin koepclin verran kannattaa 
myyjää mikroliikkeessä vaivata. 

• Jos pidit Millennium 2.2:sta. 
pidät myös Deuterosista. Kysees
sä on nimittäin ei-niin-järin harvi
nainen jatkO-OSa-ilmiö. Esimer
kiksi minun mielestäni Millcn
nium 2.2 oli aivan liian nopeasti 
pelattu läpi. vaikkakin peli oli erin
omainen. Deuteros on pääasiassa 
edeltäjänsä suuresti laajennettu 
painos. Jos tämäntapaiset älypclit 
kiinnostavat. lado vain kiltisti mm·
kat tiskiin. 

• Core Designin Switchblade 
oli erittäin läpinäkyvä Mario Bros 
-klooni, vaikkakin mainio seUa.i
nen. Nyt kun Core on perustanut 
oman yhtiön, astuivat remmiin eri 
miehet. ja pykäsivät kokoon 
Switchblade Il:n. Tiedossa on 
JX>mppimista tasolta toiselle, tava
roiden keräämistä ja muuta tuhan
teen kertaan nähtyä. Peliä on jo eh
ditty kehua ympäri maailmaa. jo
ten ei se aivan kehno voi olla. 

Löytyykös joltakulta jo niitä 
jaksoja Twin Peak.sia. jotka alka
vat Suomen televisiosta vasta syk
syllä? 
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LOTUS 
ESPRIT TURBO 
CHALLENGE 
Gremlin 
120,-/179,-

Kun todella hyvli pdi kUlinncWiin 
Amigalta kuw,neloselle. ~itii aina 
pelkää pahinta. 'l:illil kc11a;1 voi 
onneksi huokaista hclpmukscsu1 
- Pitstop IJ on kohdannut voiua
jansa. 

KysccssU on kunnon kilpa-ajo
peli. Jo~-,.1 vauhtia riiltiiiiJa v;u·ikol
lakin pitc'iä joskus poikcw. Auto
maanivaiht~t ovat lapsia 'anen 
(miksiköhän ne ovat niin ylci,ia 
Jenkeissä?) ja kunnon miehet vaih-

Elite 
120,-/179,-

Söpön k<trVatwTin ahtamincn tic
tokoncpdiin on ui~a hnnkalaa, 
mutta kovusli EliLe on ~itii yriUli
nyt. 1lilns on normaali scik.kailu
peli, jossa kauniisti dctuljoidut 
sp1ilc-1iiviöt yrittävät listiä Billy
boyn noudattaen k<iavamaisia reit
tejä. Billy va~tau haa:-tuc~ccn vi\ 
komalla gcenitomuatteja Ja sohi
malla taskulampulla. muna tulo~ei 
ole ko\ in erikoinen. 

tavat kfö,ipelillä. Ainoa mu1uinos 
Amigaan niihclen 011 kilpailijoiden 
vrn1cnly111inen !Tllllll(Ullfllla. multa 
ei ~c menoa pahemmin haittaa. 
Na~ta lamaan ja ku1vaus liil1im
p:fän kauppaan ... 

Grafiikka: 
;\~inet: 
Pela ttavuus: 
Vetovoima: 
Yleisanosana: 

90 
85 
92 
90 

Kai Becker 

92 

'fosapaksulla taustalla ja pimpu
n1ksclla ei oikein lucxla kunnon il
mapii rin pidemmille pelihetkille ja 
Gremlins 2 sijoinuukin keskinker
taisuuk~ien kasvavaan lahkoon. 

Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattavuus: 
Vetovoima: 
Ylcisarvosana: 

83 
80 
80 
72 

Kai Becker 

78 

Söpöjä lwrva/11rreja? Pike111111i11ki11 s11011111isin hirviöitä. 
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Elite 
120,-/179,-

Kcmuikin pikkuvdi p:iihittiiii iso
vcljcn~ä puhta;.1lki potkulla pal
lca;m. siUli CM-version pclatta
vuus on aivan jotain muuta kuin 
mihin Ulhmca Amiga-isottclija 
pystyy. 

Samurum uutu1 'crta ~uoniinsa 
Pommijaakko liikkuu todella 'ik
kcllilin ja t<xlellakin \inne minne 
haluat ja ~itcn ~ 011 c1ittäin pelana
Yaa aj;.m\ ictctlii. Myöskifän ulkoi
~ilta omimti,uuksilUllin ei Pommi
jaakon tm-vitl-C hävetti, ~i!Hi gra-

fiik.ka on tasokasta laatua ja laa
juutta löytyy samat 250 kuvaruu
tuo kuin muistakin versioi~ta. 

Unohda siis se sadasmiljoonasseit
semtiskynuncneskuudcs räiskin
täk.Jooni ja vaihda vapi1<11lc. valitse 
Mighty Bombjack. 

Grafiikka: 
Aänct: 
Pclattavuus: 
Veto,·oima: 
Yleisarvo&"l.Ila: 

85 
67 
88 
85 

Kai Becker 

86 

NIGHT SHIFT 
Lucasfilm Oamcs 
120,-/179, -

Yövuoro lclutchtaas~a ei ole mi
kmm unclmutyöpaik.ka varsinka:ui 
jos tehtaan koneet 0\ at suoram1 
keskh1jalta. Lucn.<.film pliätti sen 
kuitenkin olevan micknkiintoista. 

Ahkcmna työntckijlinii F. Fi.xcr 
ottaa työn \'a\t;um ja yrittiiti val
ntislaa ,·ärilliiän ja muodoltmm ti
lauksen nu1kai~ia nukkeja tällä 
leikki!w.1.~ti Pedoksi kuL~utulla cch
da~koneh.totla. 'ukkemallit on 
kä.1t111etty 1 ,uca\tilmin elokuvi'>la. 
Pcdolla on kuitenkin paha tapa teh
dä omin päin muutok~ia 1oim11111as
saan ja sik!-.i ).C tar.•1t<;ee jatkuvaa 
siiiitelyä. Vaivm1a ovat myös joka 
p<1ikkaan dili,,fä Lcmming~il. jot
ka tekevät tuhojaan ja hidastavat 
työtä. 
K~iyW.nnö~sli peli toimii siten, 

ctLä en~in poljetaan pyörlillii vi1iaa 
akkuihin, ~i ttcn krnjai llaun pultte
ja, smidcltlfän Hi111pötilna. ~ekoitc
tcuu1 maalia ja niin edullcm. Milli 
pidemmälk: pfäiMiiän ~ilii cncm-

män on säädeuävää ja sitä enem
miin on ti lattuja nukkeja. 

Joustavan pelaamisen takeena 
0 11 koodi.systeemi, jolla voi aloi ttaa 
suomm1 siltä tasolt.;1 minne on ai
kaisemmin piii.issyt. Valitettava'ti 
pelin graafinen suunnittelija on 
sotkt:utunut omaan näppäryyteen
sii. sillli sii~tissä grafiikas.x1 on lii
kaa hienoja yksityu.kohtia ja väii
sävyt ovat liian sainantapaisia. Tå
män seurauksena ei oikein pysty 
ero11c11n..1ar1 koneen niitä kohtia. 
joiUa pystyy seisomaan. 

~uutenkin peli on aika turhaul
t.ava liikkumisincen ja kohtuullisen 
yksitoikkoinen. Eivätkä surkcm 
äänitchostcelkaan yövuoroa paljoa 
piristä, vaan uni tahtoo rulla väki
sin silmiin. 

Grafiikka: 
Äänet: 
Pclattavuus : 
Vetovoima: 
Ylcisarvosana: 

84 
69 
79 
71 

Kai Becker 

76 

C=lehti 3/91 



. rJ'S 
ELEPHÄN~~~!J..~'" 

Ohjauksessa tuottavat alussa 
picni;i ongdmia pommi!. jotka ti 
pahtavat. jos ilotikkua väänfäii 
alaspäin. Sil ti ~eon vain minirnaa-

Codemasters 
39,-n 9,-

Elefrmtit ovat h;u·vc111mi11 pclisan- linen haitta. koska pelissä voi pela-
kareiia. mutta kc1ta se on cnsim- ta sam:maikaisesti myös toinen 
rnäineni..in. CJ's Ekpham Antics 
on hml~kn scikkailupeli. jossa 
vadfo1aa11 siisticn graJiii..kamaisc
micn läpi Euroopasta Afrikkaan. 
Aseena toimiva kär\U on ail..<i tarl..
ka arnpuma<m nmapi.ihl..inöilfi. niin 

G REA 1 
GURIANOS 

"Hei, liimii 0 11 miekkani Jussi!'' 

henkilö, eikä siihen siten iban heti 
kyllästy. 

1estattu: 
Yleisarvosana: 

Encore 
39,-n9.-

C64 

83 

Grc<U Gurianos on kolikkopeli
kiliinnös Taiton ei ko\'i11kaan me
nestyneestii taistelupelistä. Pelin 
!>Otmi v:1elta..1 hiljalleen eteenpäin 
101jucn lcntclcviä t!Sincitä kil.vel
Uiän ja kun vaswan lLtlcc viholli
nen, hänet pitäisi v;mastaa miekal
la. Toimintavaihtoehtoja ei ole siis 
monia, eikä peli h 1mmoinen ole
ka<Ul. Vaikka Vic-20 1) 11 nykyään 
hirmu halpa, en minä sitä silti han
ki. 

Testattu: C64 
Ylcisarvosana: 58 

PASSING SHOT 
E ncorc 
39,-n9.-

Urheilupclit o,·at ylccn'iä olleet 
\'armoja rahankcriliijiä, muua P.Js
sing Shot pölynyi kauppojen hyl
lyille jo Uiysihintai~na. Muuten 
kohtuullinen pdi kaatuu pclatta
' uutecnsa eli pclate.,sa nrlcc liil1in
mi tunne, cttri va~tu,t.1jana on Bo
ri~ Becker ja iL~cllä on klidcssään 
sqwt~h-mai la. 

Domark 
350,- (186,-/240,-) 

Voitu1v<1ssa joukkueessa on aina 
kiva pelata, mutla kun piMctiiiin 
viisi ke~kinkc11aisw peliri ~mmum 
lajiiän. niin ei nlc ~yyt~i J:ihtcii rie-
1m1S<tatos~a p~fakadulle jL1hlimaan. 
Pieni pmw1Li Punaisella Torilla ri it
tmi. .. 

Klax on erittäin pelattava Tct
ri~-johdan nainen, jossa tehd~fän 

liukuhihnalta tipnhtelcvisw värilli
sistii palikoista vaaka- tai pysty
M1ori<1 tai poikin<ii~ia rive:jä. Tulo~ 

Ongelma on kentän viericys. jo
ka ei pysy pallon perässä ja :.iten 
oma pelaaja tulee näkyvijn vai.ta 
1..-un pallo pitäisi jo melkein palaut
iaa. Tosin mukana on nelinpeli
mahdollisuus eli kaksi ihmistä tie
tokonena vasuian, mutia muuten 
peli sopii vain masokisteille. 

Testatt u: C64 
Yleisarvosana: 

52 
Passing Shot: maila soi 
ja 1111m1i lömisee. 

män kru.u-aarion jäljilui ei sitii ku
kaan halua. Amigalia käännö:.työ 
on onnii.'1.1mut melko hyviJJ, joten 
tulos on kohtuullinen seikkailu~
li, jossa räiskitään möhkälerobot
teja ja pela~letmlll kauniita naisia. 
Tlrnan kaveria ei EFPORM:n l~ia

tikkomaisemissa kuitcnka<ll1 kau<w 
jaksa vadlcUa. 

.-----~-- ~------------------__, on erittäin hyvä. joten \'ieroitusoi

Jenkkifutiksen ystäville on futu
ristinen CybcrbaU sopiva ajan
haaskauskohde. Siinä on mahdol
lisuus nouda11.aa monia eri taklii
koita valitsemalla sopiva kuvio oh
jckirjasta ja sitten vmm takl:tten . 
, illä kaverinkin saa peliin mukaan. 
Peli on kyllä hieman :ekava rolx)t· 
tien sinkoillessa eri suuntiin ja hy
villlä äl.ällä saa pallonkin riijähtä
mään käsiirl~. 
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reet \'Oivat olla vakaviakin. C64 
kän;ii kaksinpclimnhdollisuuden 
puuuumisen lisäl..:.i <mccmisisw 
ääni~tä ja hiermm 'uuui,e:.ta gralii-
1..asta, muua pclauavuu~ 1>n onncl..
si säilynyt lähes ennallaan. 

Vindicators on taas jop;1 Ami
galla tehty erittiiin spm1alaisccn 
tyyl iin ja ulkoiscc;ti mitättömänii 
umkkipclinii ei siitii ole pnljoaknan 
iloa. T<mkilla 1'äiskicn ajellaan yl
häilltäkuvattuja l!ihc~ autioit::t kcnt
titi ja vain kaksinpcluu tuo hieman 
vaihtelua yksitoikkoisuuteen. 

11.ro kaksinpcluu on myös Es
cape F rom Pbu1el of Robot 
Moni.icrsin ainna pcl ustu~. sillli 
kuusnclistäjiillli ~c ei paljoa csiku
va-automaattimu1 muistuta ja tä-

Hännänhujppuna on A.P.B .. 
jossa poliisina kaahaifäum palikka
kaupungin karuja ja yritetään pi
däuää henkilöitä. joiden kaula'>~a 

on lappu:"Pidätä minut!". SiTu to
dellinen pobjanoteemus. 

l11e Winning Team on kuin 
Suomen jääkiekkojuokkue: alus~a 
näyttää menev~in hyvin, mutta lo
pus~a tltlee pa11asci takkiin. 

Testattu: C64, Amiga 
Yleisarvosana: 71,76 
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C64 (Amiga, ST tulossa) 
System3 
120,-/ 179.-

Muiden lim1ojen painopisteen ol
lesssa 16-hittisct jaksaa Systcm 1 
tuonaa huippulaa1ui~ta kuu~nelo'

kamaa. 
Kuolematon \ilmeinen ninja 

potkii yhii. silfä :-.c on JO chtin) 1 
kolmanteen osaansa cnustak111 \Ct
reämpänä. M)ös lcpp)miltön \J
hollinen Kunitoki on jostain 1>)) ~tä 

sää.st) nyt Yiikatcmicheltä ja ~ibi 
nämä k.1Yerubct kohtam at nyt 
Tiibetin vuo1illa tais1cllcn \ itdc.,s:i 
elementbsä: maa.-.sa. vcdessa. tuu
lessa. tule~!'Wl ja tyhjyydes'<i. To
dellinen \ iha kun on nimi11il111 •\1a
tonw. Kenfäslii riippuen \'iholliset 
ja vaarat ovat c1i nhkiiisia. 

Mcnes1yksekkäistä edelr~jistiliin 

edelleen parantunut Last Ninja Lll 
on visuaalisesti todella hicnö. 
Kauniit maisemat upeille taloineen 
ovat mielenkiintoista seikkailu
maastoa ninjalle. Ninjua ei enää 
lcllitcllä \·almisa.~illa. vaan hänen 
täyty) ka<;ata ne it<ie. Esimerkiksi 
iuudista ja lampusta saa tehtyä 
pommin :.ckä kcpuko~ta ja ketjus-

Lieueekii tämiikiiii 11 vielä 1•iimei11e11 
Niilin? 

ARMOUR-GEDDON 
Amiga, ST (PC tulossa) 
Psygnosis 
350,-

Olisi kai aikoimi.m pitiinyt uskoa, 
kun saksan opettaja väitti. cttii 
"'joskus tuJee aika jolloin Nirvikin 
saksaa tarvitsee, joten eiköhän jä
tetä nukkuminen kotiin ... Oletin 
kysymy~ olevan uJ1kailun 
Kolmannen Valtakunnan tobclla 
tulemiselJa ja jätin sen omaan ar
voonsa. 

Vaan olipa kurja oikeassa. Ar
mour-Geddonin ohjevihkoncn kun 
on maUia saksa-ranska-italia. 1 uo
jru1 kiitos näppäinkru11a sen sijaan 
viljelee loista kotimaista (eli eng
lantia). Kieliongelmn esiintyi sekil 
maahantuojru1 lainaama~sa ettli 
valmisl<\jao lahjoiLtamassa versios
sa, ihmecllistii kylläkin. 

Kieliongclmal siis haittasivat tu-
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tustumista tähän caniercomman
diaani~n spektaakk.eliin. Siitä 
sun tlistii päätellcrrMaassa on viha
mielinen valloittaja, jolla on joku 
sädegeneraanori, joka pitänee tu

hota. Tähän vaaditaan ilmeisesti 
neutronipommi. joka rakennetaan 
noutamalla pomminosia tietoko
neen ilmoittamista koordinaateis
ta. 

Mielenkiintoa herättää etenkin 
kiiytössä oleva arsenaali. MaaJ.a1l
kuneuvoista käytössä on raskas ja 
kevyt tankki sekä ilmaJ.yynyalus 
eli navicelJa. ilmojen halki pääsee 

ta nunchakun . Toinen pmblecmi 
on ulospääsyn löytäminen kcntkis
tä. 

Olennainen osa pdiii on 13ushi
do-voima. jota ru1sai tscc päihittä
mällä vihollisen sanmlla aseella 
kuin 1111tli luu1 käyllää t:1i ~ittcn pal
jain kä\in. Jos taa., jättlili ruudun 
nitistämättä 'ihollista. menettää 
tätä maagbta voimaa. Bu~hido

\()ima piencntaa it~-cn kohdiqu
\ aa tuhoa j;i V<L\tam'lL\ti aiheuttaa 
enemmän \ ;~1inkoa \·a~tu,tajallc. 

Eipä Last Ninjoi,ta ole muuw 
pahaa !-<moum·aa kuin totuttelua 
\aativa konu,illi'Y'll'Cmi. jonka 
ansiosta 1~thmakäpah1t chät kauaa 
kestä. La~t Ninja 111 on todellinen 
1'art.oitt<~jatai~1clijm1 unelma. sillii 
ninj<1taitoja ~ia harjoitc lh.i jonkin 
aikaa ennenkuin vastust:uat alka-

hävittäjällä. pommikoneclla ja 
taisteluhelikoptcrilla, joka on ita
liaksi clicottero. Näihin saa mallis
ta riippuen instaJloitua h<;eiit, ty
kin. raketteja, ol~uksia, pommeja 
ja erila~ia puolustuslaitteita. Mui
hin vimpaimiin kuuluvat muun 
muassa polttoaincvarikot ja arvoi
tukseksi jääneet telcport-laineistot. 

M.illenium 2.2:sta siepatulla 
idealla <;ekä nämä että e1ilaiset 
aseet ja muut vempaimet pitää en
sin tutkia ja sitten rakentaa. Kuusi 
kappaletta ajoneuvoja voi olJa yht
. aikaa käytös.c;ä, ja yksi näyttö 
näyttäisi siltä. että se liinyy autopi
lottiin, mutta en kyllä saanuL sitä 
mistään päälle. 

Vektorigrafiikka on vikkelää 

" Mik:;ien 
piitissyt Fi1111-
airille töihin'', 
QS(I ./ . 

vat kuukahtaa suuremmitt<1 vai
voitt.11 ja eihän sitä aina jaksa etsiä 
kaikkea uudelleen. 

Tietysti aina löytyy henkilöitä, 
joiden mielestä saman pelin mo
nistaminen ei ole eettisesti oikein. 
Mutta kyUä näin hyvin toteutettua 
peliä jak.~aa pelata \ iclä kolman
nenkin kerran. 

'testattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattavuus: 
Vetovoima: 
\'leisanosana: 

Kai Bt.'Cker 

C64 
94 
89 
88 
86 

92 

huolimatta monimutkaisista kul
kuneuvoista, joista varsinkin ilma
neuvojen design on onnistunutta. 
Tankit sen sijaan ovat nuijan nä
köisiä ensimmäisen maailman.so
dan designeineen. Lentokoneita 
to in vaivaa yksi pikku ongelma: 
niiden lento-ominaisuudet ovat ai
ka ankeat. sijoinuen lähinnä näi
den kuulaisien lentävien lehmien 
laivuceseen. 

Annour-Geddonissa on taktista 
ajattelua ja ammuskelua sopivassa 
suhteessa Ga mahdollisuus kaape
likaksinpeliin). Joten osaase Psyg
nosis tehdä muutakin kllin demoja 
Gosta puhuen: alkudemo on vaih
teeksi todeUa vaikuttava). Almour 
Ged On. Baby, Ged on! 

Testattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattavuus: 
Vetovoima: 
Yleisan'osana: 

Amiga 
89 
80 
89 
87 

89 

Nnirvi 
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Amiga,ST 
ImageWorks 
295. -

Uskomattomia as101ta tapahtuu. 
kun koiuaa rnussukkaisen sulopal
Jeron tutumaanrncnoaika. Päivisin 
rooliinsa täysin tulinimai ·uin mu
kamuva Nathan katoaa peiton alle, 
salamat välähteleviit. ja ~iin köm
pii nahkatakkiin. Ray Ban -lasei
hin ja bascbalJ-lätsään &onnu~Ulu
tunut Brat. unien ~otu1i ja kaikkien 
lelujen vallias. 

Pela;,~a ei suinkaan ole Bnit. 
pait~i jos on huonosti kasvatettu. 
vaan Nathanin suojcluscnkcli. 
Tdea on aika omalaatuinen. Pelia
lueena on yläviistosta kuvanu 
mmppisokkelo. joka vierii tasai
sesti alaspliin NaU1:.i11in tcpastcllcs
sa mukana samaan tahtiin. l~laa-

jan toimenkuvaan kuuluu Natha
nin viitoittaminen oikealle LicJJe 
poimimalla ikoni valikosta koaien
toja ja heittämällä ne kernan reitiJ
le. 

Samalla on muurenkin huoleh
dittava nmtkanteon turvamsuudes
ta, esimerkiksi räjäyttämällä loh
karcita, mkenlamallasiltojaja lait
tamalla paino laatikon päälle. jotta 
vieteriukko ei ponnahda esiin ja 
herätä rnuksua unestaan. Oheistoi
mintaan kuuluu myös tuttipuJJo
jen, kolikoiden ja muiden yleistä 

CHUCK ROCK 
Amiga,ST 
Core Design Ltd 
295.-

Chuck Rockin juoni ~isält.1.'i riipai
<evan lo~ipohpii.en opetuksen: 
kun liink.~i keskittyy ·r V:n töllötta
misccn. naapurin öykkllri käy \a
JW>tama.'>~a 'aimon. Kaappaum1-
nen öli kivikauclella eritybcn rni
rntonta. koska siihen tan 1ttii11 ai
noasumn tiillä\ful painava puuka
likka. 

Nlinp~i miehiM'n löhökulltuurin 
kantni..<.kin on llihdcttiivli V<JW':1lli'){;f
le taipaleelle noutwn,um takaisin 
ruma~r.a pyykim·ipustajru1. Tiimii 
syvälli~iä ikuisuuslecmoja kosket
tava tematiikka on saanut kuvnruu
duJJa föpccnsii tavMomai:>en loik
kimispclin 1!111enc111is111uo<lot. lkä
vystylliivästä kliseisyydc~tä ei kui
tenkaan näy jälkeilkään huikean 
komiikan ja > leisen ~ympmlllisuu

dcn ansio~ta. 
Yleisten harhakä~itystcn mukai

sesti mnastoa kansoittavat piikivi
kaudelle k'Uulumauomat saunik
set. joita Chuck h~iti~tii.i loitom
malk joko tömiiyttämiillä isoko
ko~lla vat....alla tai monottamalla 
jalkaterämL Chuck py~ty) myös 
kaappaamaan "~isivarl>illl.lCn loh
klln:en. jota \'Oi kliyttfili suojakilpe
nä ilmahyCik.käyk.~ien ,·m11lta ja 
heittoascena. 

Pelien toteutuksessa pi~1as1i ha
puillut Core on kemmkin sw1nul 
aikaan tekelt'en. jonka tek.niscsfö 
puolesta ei ole 111.itiliin p<ihau siu1ot
tavaa. farkcmmin sanoLtuna 
Chuck Rock on kerrassaan upea. 
U:.eiunman niudullisen kork1.1iset 

C =lehti 3/91 

alue.!I 'icti,·ä1 kauni~Li kahdessa 
kerroksessa ja kaikki toimii sula
vasti kellon tarkkuudella. Sarjaku
vamaiscksi tyylitelty grafiikka 011 

hiot1u silmiiihi\'eleväksj ja siinä on 
\'ah\'a lataus maanläheistä jumti
huumotia. Maac;10 on myös Läynni.i 
hauskoja ylJätyksiä. joilla 1ikotaan 
pcru1>idcan yksitoikkoisuuna. Esi
mcrkW.i alitettacssa valtavaa 
brontosaumsta on oltava varuil
laan takajalkojen kohdalla. jotta 
otus ei ruittaise päälle las1iJljsta 
guanoa. 

P.ahitcn piele..~si\ on musiikki. 
joka onnistuu fähimlä ärsyttiimHän 
kuulok.alustoa. Muuten peli onkin 
wucllinen läyst>i.uma Corelta. 
,·aikka kyscess~i on~in tyypilli~en 
turt1autta1.a UL5annekohc1Jus eikä 
pintaa syvemmältä löydy todelli..~ta 
omaperilii.)'ynä. 

Jukka Tapanimäki 

Thstattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattarnus: 
Vetovoima: 
Ylei'ian'osana: 

Amiga 
90 
78 
82 
SS 

85 

CJ111k Rock - .fm>malafa·ten esi-i.sii'? 

hyvinvointia kaituttavien olioiden 
haaliminen. kunhan ne sanuvat so
pi vasti 1-eilin van-ellc. 

Bratin idea ei onnahtelcmaua 
toimi, koska peli on lähinni.i hii1i
käden nopeu~- ja tarkkuuste1>ti. 
Tunnetusli hiiri on touhuun liian 
epätarkka ja epäluotettava ohjain, 
se on aina vliiirässU kohd<1~sa pöy
tfäi eikä si llä ole köskaan taipeek~i 

tilaa. Toinen heikkous 0 11 siinä. et
tä Brat on mekaanisesti cteneviili 
p•lkkopuJJaa. joka saa pelaajan 
päiia.siassu repimään hiuksiaan. 

Amiga , &T (PC tuloosa) 
Gremlin, 295,-

Magnctic Ficldi., Lotus Esprit Tur
bo Cha!lengen ohjclmoijat. ovat 
tehneet Gremlinille aivan mukiin
menevän Supcr Sprint -kloonin. 
Multa t<ujoaako tämli peli mitään 
uuUa jo hit:111a11 vll~ynccsccn kaa
vaan? 

Eipä oikea~taan. Perusideaan 0 11 

lisiitty vain rahalla ostettaval lisä<1-
sect vastLISt.'.\j<m eliminointiin, te
hokkaammat 111oouo1it. jmTI.Jt ja 
muul:J ryön1fä. se on kuom1tcttu 
etittäin rullaavalla musiikilla ja l>il
miähivelevällä gmfiikallaja isketty 
laatikon kansi päälle. Pohj<~ La löy
tyy siis edelleen peli, jossa yksi tai 
kaksi pelaajaa :\jaa toil.iaai1 ja tieto
koneen ohjaamia autoja vastaan 
kilpaa ympäri mtaa. jolta löytyy 
mutkia. hyppyrcitä ja cMeitii. 

Kisan voitt:tja !><l<I pi!.teir~i ja ra
haa, joka on välttämätöntä kisassa 
edistymiseksi. Kisojen välissä pe
laajalle esiteliilin etilai. ia kysy
myksiä. joihin oikein vastaamalla 
saa joko listm r<~1aa tai pii.tcitii. 
Väärinva~trum1inen voi koitua kal
liiksi, ainakin lompakon kannalta. 

Ruodittavaksi jääkin siis enää 
tekninen toteutus. Kuten Lot1.1s 
Espritili kokeil leet ticttivtit, ohjel
moijat tuntevat hommiu1sa. Paljon 
parempaa graliikkau civiit englan
ti l::ti~et osaa tehdii, joten peli n1iyt
tää kyllä hi1::1;0Ita. Ääniefckt~jä ei 

Toiminnan- ja valinnanvapauden 
riistämisessä on menty vähän liian 
pitkälle. 

§rat on ehkä omaperäinen, 
muuei tarpeeksi hauska. Graafinen 
puoli ja äänet ovat puolestaan aika 
yhdentekeviä, lukuunottamatta 
veikeifä alku- ja väliaaimaatioita. 
joissa on mukana Ihan Oikean Pik
kuvessclin äännäluelemiä digitoi
ru ja kommentteja. Rajatapau!>, jo
ka repii kahdeksan miinuksen, eU 
ei tekijöiden hävetä rarvitse. 

Jukka Tapanimäki 

Testattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattavuus: 
Vetovoima: 

Amiga 
77 
80 
80 
78 

Yleisar vosana: 
78 

SUPER 
CARS 11 
,·oi luonnehtia onnistuneiksi, hy
vän alku- ja välimusiikin jälkeen 
olisi odottanut parempaakin. Jar
mjen kirskunta äkkijanutuksissa 
on hyvä. 

Muua hienokaan visuaalinen ja 
auraalinen ulosanti ei voi pelastaa 
peliä. jos pelattavuus puuttuu. Va
ljtcuavasti 011 todettava. että SClJ 
ei pelattavuudeltaan yllä muun to
teutuksen ta50Ue. Auton ohjaami
nen kapealla tiellä on uskomalto
man hankalaa, etenkin kun tör
mäysten tutkiminen ei ole piksc
lintarkkaa. Auto nimittäin töm1äi
lee seiniin ja muihin autoihin. 
vaikka silmä kertoo. että väliä on 
vielä vaikka kuinka paljon. Auto 
myöskin on reippaasti yUohjaava 
ja tottelee joystickin liikkeitä pie
nellä viiveellä. joka on todella mi
vostuttavaa välillä. 

Haukuista huolimatta Super 
Cars n peiuoaa monia kaltaistaan 
peliä. Minä kuitenkin pistilisii1 ra
hani UbiSoftin Jupitc1 .. s Maslerd
tivelle, jos etsisin hyvää Super 
Sprint-kloonia. 

1estattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
Pelattavuus: 
Vetovoima: 
Yleisarvosana: 

Petri Teitiineo 

Amiga 
90 
83 
80 
82 

81 
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LEHTITILAUS 
n Tilaan C=lehden edulliseen säästötilaushintaan, 

12 kk vain 153 mk. 1K01 
D Olen jo MikroBITIN tilaaja ja tilaan C=lehden erikoishintaan. 

12 kk 113 mk. 1K02 
Asiakasnumeroni on ____________ _ 

Katso asiakasnumerosi MikroBITIN takakannen osoitelipukkeesta. 
9 ensimmäistä numeroa ensimmäisellä rivillä. 

D En ole MikroBITIN tilaaja, haluan sekä MikroBITIN että C=lehden 
12 kk säästötilauksena l1intaan 310 mk (197 + 113 mk). 1K07 

D Tilaan MikroBITIN edul.lisesti jatkuvana säästötilauksena, 
12 kk vain 197 mk. 1 K08 

Nimi ___ ________________ _ 

- 1 ~-------~ 

KIRJAT JA 
LISTAUKSET 

---- ---, 
>-
0 (/) 

~w 1--- Q2 :::.:'.: 
w wo z 
0 ::J :J:OO (/) 

I °' '::i 8 _J 
w..<:: w 
_J et! (/) 0 I 
(/) 5} :=J 3 
Qro'<:!"~E (") 

:::.:'.: ~ w (/) ·- 0 
a: ·v; _J <( §} 0 

0 
W<(O->(f) 0 

C=LEHDEN 
KANSIOT 

0 3119 Huvia ja hyötyä Commodore 64 D 3197 _kpl C=lehden säilytys· 
·kirja 95 mk kansioita a 36 mk 

o 3115 Huvia ja l1yötyä MSX ·kirja 95 mk lähetyskulut 12 mk/1 kpl, 
'J 3117 Huvia ja liyölyä MSX ·ki~an 15 mk/2 kpl J·a 18 mk/yli Skpl. 

llstaukset kasetilla 69 mk 
D 3115 Bas1c1sta konekieleen ·ki~a 125 mk 
'] 3120 Am1ga 1·k1qa 125 mk ~ 
'] 3127 Amiga 2 ·kirja 125 mk 
'] 3126 Amiga 3 -kirja 125 mk 

UUDET KIRJAT JA OHJELMALEVYKKEET 
O 3133 Modeeminkäyttäjän käsikirja 125 mk 
0 3134 Commodore-64 Pelintekijän opas 145 mk 

MikroBitissä Ja C=lehdessä 1990 ilmestyneet 
ohjelmat 69 ml<ft<pl: 

0 3135 C-64:1\e 0 3136 Amigalle 

Kirjojen ja listausten 
lähetyskulut 18 mk/lähetys 
riippumatta siitä, momako 
tuotetta tilaat. 

Nimi ___________________ _ 

Osoite -------------------- Osoite __________________ _ _____________ X '"""'"'" • -toimiprukka ~ Postinurnero ja -toimipaikka 

L----------------- - -- - - - -- -----~ 



Amiga,C64 
Ocean 
350.- (186,-/240,-) 

Kun uusia pelejä ei tahdo riillilii 
julkaistavak.~i. niin aina voi ka<;ata 
samaru1 nippuun muu1::unia vanho
ja hittejä ja taa~ kas.~a kilisee. Po
wer up ei ole kuitenkaan silkkaa 
rahastusta. vaan h:u·kittu vnlikoi
ma hyviä pclejli. 

Rainbow lslands di Bubblc 
Bobble n on tosi hyvä peli. jossa 
sankari yiiufö väluyii kaswmis
kuolcmalta kapuamalla eri tasoja 
ylöspäin. Vasta~sa olevia ötököitii 
voi '"pahoinpidellli'' ~ateenk<Uu·i!

la. jotka auttavat myö;. liikkumi
sessa. Joka suhtee'<;a erinomainen 
peli sopii hell~ttä,·änä kaikenikäi-

~ille pelaajille suk'Upuoleen katso
matta. 

X-Out on monipuolinen räi:o,
kintäpcli. jossa pelattavuus on 
hiottu kohdalleen. Kaikki liikkuu 
niin kuin pitä.'ilcin siistin grafiikan 
keskellä ja lukemattomat aseyh
distelmät 1uoval lisää mielenkiin
toa. Vedenalaiset maisemat fökku
vnt sivuttain, multa pclialuetla on 
laajennettu vc1tikaaliscsti. joten 
raska$tehoisilleasefllekin riittää te
kemistä. 

Altered Beast kuuluu myös la
jinsa pw'h<lisiin. Aluksi niin taval
linen bcarem-up muuttuu lisäomi
naisuuksien avulla todelliseksi 
•tlamappoma<>iinaksi. Kukapa voi
si vastustaa tulta<;yöksevää ihmis
sutta tai lohikäärmettä? Ainakin 

MONSTER PACK 
Amiga 
Psygnosis 
350,-

Psygnosis on tunnettu g:raalhcs1i 
erinomaisc~li toteutetubta 1föskin
täpcleistä, mu!la hyvfäi j~ilkdi on 
tehty myös muillakin ~rn·oilla. 

Mon.ster Pack sisUltifä kolme erit
täin laadukasta peliä: Nitron. ln
testationin .ia Shadow of' thc Bca.'>-
tin. 

Nitro on c1inomai11e11 Supcr 
Sprint -tyylinen kilpa-ajopcli. jos
sa jopa kolme neljä.'>tä kilpailevas
ta autosta voi olla ihmio;en ohjaa
mia. Eri ma;l~toihin on kolme eri
laista autotyyppiä. mdalla on ke
rättä' iä lyhytaikaisia ominaisuuk
siasekä rahaa kunnon vam~teluun. 

lntestation on 'ektorigraatinen 

scikkailupeli. Avaruuskomman
don täytyy löytää tie maanalaiseen 
komplek~i.in. tuhota sieltä löyty\'ät 
hirviömunat ja vielä paeta ennen 
kuin planc..:na h<tloaa atomeiksi. 
Tck.nofriikin toivepeli. 

Shadow of the .Beast ainakin 
1.akaa väkivaltaisen lopun. Siinä 
kävellään mahtavissa maisemissa 
huitoen toinen toistaan ilkeämpiä 
ölököitii manalan maille ja odotel
len läpipää5yä helpottavia vinkke
jii. 

Mon~lcr Pack on hi.rviömäiscn 
hyvU kokoelma. jossa on loistavia 
pelejä. Tällaisia vm1en Amiga on 
luotu. 

Testattu: Amiga 
Ylcisarvosana: 

90 

1\1111 tahti kii/1tyy täytyy Ollfla Nilroa. 

Per111räiski1111ii11 parhaasta päästä, X-Out. 

koko ruudun kokoiset loppuhir
viöl. 

Srun:ui ideologiaa toteut1aa 
1l1rrican, jossa sankari aluksi va
m~tcttuna vain rohkc:1lla midcllii 
liihtee cL~i111Uä11 p:~ian Morgulia. 
Matkan vatTClta löy1yy kuikenlai
~ia aseita. joilla on mukava säestää 
tulimyl'bkysinfonioita. Myöskin 
Tunican on todella hyvin vi.,uaali
scsti toteutettu ja pclattavuus on 
huippuluokkaa. 

C64 
System3 
175.-/197,-

Kuusncpalla erittäin paljon 
uraauwtm aa työtä tehnyt SyMcm 
3 on julk.ai~'>UL umn!KI mcrkkipyl
väitä. 

Legenc.liuuinen The Last Ninja 
sai todella yliMliviä lausuntoja sil
loll.cn <tiru1 huippugraliikois1a ja 
pelin laajuudesta ~kä 111onipuoli
~uudes1a. 1usk.in kaipaa eniiii csit
tclyja. Stumia toimintaa kehite
tymmässä muodossa rar:ioaa myö~ 
Last Ninja U. 

MytJ1 on my5li~iin maisemiin 
sijoittuva todella hyvri scikkailupe
Li. 111onjpuolisesti toteutettu ja pit
källe ideoitu monine ongelminccn 
ja loi&Lavine loimintakohtauksi
ncen. International Karate on 
taas puhdas tai~t-clupeli , jossa erin-

Kokoclmim viides peli Chase 
HQ on mukrma lähinnä täyttecnä. 
siWi tämä takaa-ajopeli on ollut jo 
ni in monella kokoelmalla. että se 
on vaimaan jo kaikilla. Power 
upin voin1anelikko on niin hyvä, 
cttii se ei kauaa kaup<m hyllyillä 
maadu. siinä on todellista ytyä. 

Testattu: Amiga 
Ylcisarvosana: 91 

omai:>csti animoidut karruekm läb
i..ivät toisiaan. Kyseessä on iL-.ea
siassa lähes paras puhdas karatepc-
li. \'ain lK +on parempi. 

Toisenlaista rnerkkipaalua 
edustaa Dominator, joka surkea
na räiskintäpelinä on System 3:n 
huonoin. Sinne jonnekin välimail
le sijoittuu Flimbo's Quest, joka 
on tasapaksu Mario Bro:. -klooni. 
Siitä puuttuvat kuitenkin kaikki 
uudet oivallukset ja ideat. joten sii
hen kyllästyy aika äkkiä. 

Premier on siis aika sekava ko
koelma e1itasoisia pelejä ja muka
na olevat hyvät pelit ovat kaikki 
melko samantyyppisiä. Taistelu
pelien ystäville oikea ostos. 

Testattu: C64 
Yleisarvosana: 

85 
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Amiga,~'T 

Renegadc, 295,-

Oh Go<l! Jälleen yksi r.asohyppcly
peli! Oh. Good: Wmähän onkin 
Bitmap BrothCJsicn näkemys! Tä
mii saattaa kuulosta subjektiiseltn 
~ankaripal vonnalta. mutta kyllä 
Bittiveljcksct osaavat tehdä van
hoista viU.yncil>lä kliseistä maiua
via ja ruorcita Yersioita. 

~lissä on neljä maailmaa. joista 
jokainen koostuu kolmesta kentäs
tii. ~fäsy kentästä toiseen vanti 
avaimen ja maailman lopussa vaa
nii iso ilkcii loppuhi1viö. Godsissa 
hypitmin, ammutaan, lisäascita 
sun muun1 poimitaan ja löytyvää 
rahaa vaihde!&ul kaupassa tavaroi
hin. Hirviöitä putkahtaa tyhjili>tä 
esiin, muna kaikesta täsfä huoli-
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matta Gods on todella erinomai- J11malai11e11 gnifiikka,ju111alai11e11 peli. 
nen peli. 

Kaikki on nimittäin kohdallaan. 
Aivo_~olujen käyttötruvetta 011 li
slitty pikku probleemein. Osa 
koostuu vipujen vetämisestä, osa 
salanappuloiden löytärniscstä, par
haan huviölahtikeinon keksimi
~Lä ~un muista ei niin hirveää nc
mkkuutta vaativista, mutta pefäi 
parantavil.ta ongelmista. Lisäksi 
peli:,..'\ii on ilmeisen runsas määrä 
salabonuk.sia. joita jopa onnistuu 
löytiimään ihan itsekin. Neruka!i 
idea on pelin väitetty ominaisuu!i 
sopeutua pelaajaan: minun. kaltai
seni rähmäktipälä pääsee helpom
malla. jos kohta pienemmällä pb
tcmääriilfä kuin joyslickmestruit. 

Lienee enncnlin todctru, eltli 

Bitmap Brothers osaa kyllä näyttä
vän grnfiikan ja mainiot äänitehos
tect. Mikä pru·asta, pelii1 aikmia ei 
soi hilpeii taust<mrnsiikki runnel-
111aa pilaamassa, mutta ne jotka 
nauttivat korkeatasoisesta tictoko
nemusiikhta saa\'at ilokseen Na
Lion 12:n (mikä sekin sitten on) 
kappaleen alkumudussa. Mikä tär
keintä, pelattavuus k"Uuluu maksi
maaliseen luokkaan. 

NiL1ku nauk:u -osastoltakin kyllii 
löytyy vaJitetlavaa: hyppän1inen 
onnistuu vain yhctemi ballistisella 
r.icJalla ja tikkailta tippuu Li.imi hel
posli. Tavm·oiden poiminnassa 
tunruisi olevan bugi: repussa on ti
laa neljälleesineeUe. mutta poimit-

wcssa tavar.i ilmestyy sinne auto
maatti~esti. jonka jälkeen kursoli 
täytyy ~i irtlli:i tyhjään kohtmm. 
muuten esine tippuu. Eli neljästä 
Jokemsta huolimatta vain kolme 
esinettä saa kerättyä. 

Xenonit ovat klal.sikoita. 
Speedballit ja Cadaver samoin, 
miten Godskaan voi olla muuta? 

Testa ttu: 
Grallikka: 
Äänet: 
Pclattavuus: 
Vetovoima: 
Ylcisarvosana: 

Amiga 
93 
92 
91 
90 

93 

Nnirvi 
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Sf.Amiga 
Grcmlin, 295,-

Lautapeli l lcroquest on ollu1 mel
koinen hitli ympåJi maailmaa ja il
meisc~ti Suomessakin. piiiitcllen 
erilaisten fök.keitlcn ho1juvisia Hc
roquest-pinoi~ta joulun aikoihin. 
Eikä ihmeki.i...'in: jännä.Ii näköiset 
örkkiliguurit sun muut saivat vrn·
ma.~ti osto1Jäpit syhy1imään. 

Grnmlin on toteuttanut lictoko
nevcrsion vm·sin mielenkiintoises
ti: sen sija<m että fanwsia-aiheinen 
kliseepeli olisi sawrnt Heroqucst
leiman persiiseen on Grcmlin 
emuloinut suoraan lautapeliti. 

Peliin voi osallistua yhdestä nel
jään hahmoa yhdestä neljän pelaa
jan voimin. Käytös ii olevat hall
mot ovat standardikamaa eli bar
bami. kiliipiö. haltia ja \"Clho. Vel
ho lienee se haluna, joka jiiä jäljel
le kun neljästä pclmtjasta yksi 
myöhästyy. 

Pelaaminen on tcxlclla yksinker
taista. Pelaajat liikuttavat h;ilm10-
(j)aan vuorope1fön hiircllä/t:ikulla 
niin pitkälle kuin noppa suo, ja en
nen/jälkeen liikkumisen voivm 

Murphy iskee 
jälleeu - tässä 
Heroquest vielä 
keliitysmilteessa. 

hyökätä. tutkia huoneen. ell>iä aar
teita, avata ovea tai heittää loitSua. 
Omistuksessa olevan tavaran. niin 
kuin ru.een, haamiskaii. taikajuo
man tai va'\taavan voi käyttää mil
loin vaan. Sijainnin kentällä voi 
tarkistaa kartasta. 

'foistelussa pelaajan osuus ra
joittuu maalin valintaan. Jos koh
teelle arvotaan vähemmän kilpiä 
kuin hyökkäajäUe pääkalloja, joko 
hirviö kuolee tai pelaaja kärsii va
hinkoa. Seikkailujen välissä voi 
pelaaja pistäytyä kaupassa ja pa
rantaa clossapysymistään aseilfa ja 
haarniskoilla. Syytäkin, sillä kes
tävin sankari eli barbaari omistaa 
kokonaiset 8 osumapistettä. 

Sankrui mumen ei parannu at1-

romaattisesti seikkailujen välillä, 
vaan ohjeissa mainirni ··virkity
soptio,. resetoi hallmon. Omat 
<>ankruinsa saa kuitenkin talle1mct
tua. 

Teknise.<.ti Heroquest on kaikin 
puolin mukava~ ja sutjakk.aasti 
toteutettu eli sitä on kiva katsella. 
kuunnella ja pelata. Hauskimmil
laan se on tietysti monen hengen 
pelinä. kun kM1ppailu palkinnosta 

aiheuttaa pellurnuttaja kieroilua. 
P..ui asiaa liputtaa pisteitä. Hero

quest lienee suunniteltu tosi yksin
kertaiseksi roolipcliksi ja M! licty!>li 
heijm.niu lietokoneversioonkin. 
Mikroversion ikioma heikkous on 
sen tarinan muodo!.tavat vaatimat
tomat 14 tehtävää (Grcmlinilt.'i on 
tulossa tehtävälcvykkeitä lähiai
koina) \'apaavalinmil'.Cs.~1 järjes
tyksessä, ja vaikka kaikkien pelaa
minen samalla h<tlm1olla läpi on
kin ham.tc. saa ne muuten liipi il
lassa parissa. Hirviövalikoima
kaan ei ole mitcnkiiän kattava. 

Vaikka tehtävU olisikin pysynyt 
samana, saisi kenttii muotoutua 
sattumu11vrm1isesti tai edes ripotel
la aai1ccl s<\llumanvaraisesti. Li
säksi kcnWt ovat laulapclin muk11i
sesti picnili. Aiv<m näin 01:jalliscsLi 
t:i käännöstii olisi tarvinnut tehdä. 

Muua turhempaakin kamaa on 
myynnissä. Licväli englannin ym
märtämistä Jukuunottamaua sellai
set 10+ -pelimiehet ainakin saavac 
yksinpclistäkin iloa ja riemua, ja 
seurnpclinä Hemqucst saa aivan 
uutta hohtoa. 

Testattu: 
Grafiikka: 
Äänet: 
PdattaVUll<;: 
Vetovoima: 
Yleisarvosana: 

Amiga 
85 
85 
90 
85 
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Nnirvi 

PGA TOUR GOLF 
Amiga, ST. PC 
Eledronil: Art.,; 
295,-

Lemle1h.>anl on p:1ras jo;. haluat 
kunm1n gollpcl1n. \alit-;c Leadcr
boa11.I - unohd;1 liima F• hanki 
Le.adc1hn1u"d .. . :--.lämä JO ikubc:-.11 
to1smncet lau.,;u1dubc1 m ;:11 ny 1 
his1onaa. -..illa F !\ lyo holc-111-
onen PG.-\ lim1 Gollillam1. job 
piiihi1tfä1 kirkbaa.a;1a,1i (..ai(..(..j 
cdclliij;insä. 

Goll-,imulaat1on 'uurin ongd
ma on rcalisti'-llll' ja siihen on nyt 
panostettu l<xlclla pa(Jon. li.1uli ci 
ole cniUi pelaajan 'alinm i-..,a cikii 
myös(..fön rnitfön tw.aisla puh;d
lustn. Caddy antaa ohjcua 111aila 
valinnoista. multa 111ailojcn ilmoi
lctut len10111atka1 eiviit \>h.' 111ilfön 
tarkl-oja. v;ia11 llluli. l-ie11cc1 jc1 
maastonpint;1 vaikullaval 1<1tkaisc
V<L~Li lopulliseen lyön11i11 pi1uu
tecn. Samaten kaikcnlai~cl pik
kuyksityi,kohtltil ku1.:n c1ikoi~ 

lyönnil. mahdollisuus kokeilla ~n-
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maa lyöntiä uudelleen. tosin ei kil
pailtMa, eikä lyönti 111yö,..kään 
vaiku1a 1ulokseen. ja eri näkö(..u!-
111at tekcviit pelistä t<Xlclliscn gou·
i..unini..aan. 

Ku(..aan .::i ole mestari pelipakc
tin a\ a1e-..,..aan ja ,..iksi PGA:h<Ul on 
... i~ill) tclly m<il1dollisuu" luujoitel
la c1i ratoja sekä crik.~n \ ieW pit
kt<i lyöntejä ja 'iheriötyfokenle· 
l)ä. Ja kun maila alkaa pysyä kä
<le,sä. toumamentissa on ka\·crci
den li,äJ..si \·a.,t:L'\.<;a 60 tierokone
pda;1_1aa. eivätkä kaikki pääse pt
koon. 

Gmafo,csti peli on myii~ huip
puluoU;aa. Eri näkymät on1t sel
kcitii ja infonnatiivisia ja varsin(..in 
viheriön tarkas1clu myös kolmiu 
lottcisc1ia ristikkona on erinomai
nen nivallus. 

Golfpa//o valmiina /äli1iiii11. 

Vaikkei PGA "four Golf oiki.:ata 
gollia py;,ty koivaanrnan. niin lä
hellä se on. Nilin ri.:ali~tisla ja hy
viiii -..imulaaliola ei urheilulaji~ta 

ole ko~i..aan tcht) 1a i..osi..a sen ~a;.1 
myös a.-;cnnenua hclpo;.ti kO\ale
\ y lie e1 har(..JL;.c111i,ai(..a;11ar' i1;1. 

T~t.attu 

Grafiikka: 
Äänet: 
Pt'latt;n t1ll': 
\"ctomima: 
) lci..anosana: 

Kai Becker 

-\miga 
93 
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w 
95 
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mRA 
Amiga, ST (C64 tuJos.5a) 
Domark, 295, -

On tcxlennut päättävä elin 
"otamme vanhan pelin 
ja julkaisemme uusissa kurnissa 
ostovimma herää nuorissa ... 

Roadblasters sai kunnian toimia muottin; 
veneily teeman päänuottina. 
Tåytyy pakeueja perille kuljcuaa 
ilman että tcrrmistit ne saa. 
Roistoja onkin täynnä ilma ja joet 
jotta pyssyn piipusta pois saa noet. 

Suurin ero Roadblastersiin on että 
asfaltti.maiseman tilalla on vettä. 
Ja edes turbolla sentään 
voi venekin lcrrtilli. 

Muuten on toiminta täysi11 samaa 
ajetaan lujaa ja kerätään kamaa 
etenkin rahaa ja bensaa 
ilman rahaa lisäominaisuuksia en saa. 
Bensaa saa yleensä li ian vähän 
jolloin peli loppuu juuri tähän. 

Ei Hydrna voi huonoksi haukkua 
muttei antaa voi kehu jenkaan paukkua 
sillä tämä Tengenin kolikkopel.ik.äännös 
on täysin keskitasoinen väännös. 

Jos joku vielä tämmöistä pelata jaksaa 
sitä saa mistä maksaa. 
Tosin sen saa. roinlasti halvemmalla 
vannaan jo Domarkin ensi kokoelmalla. 

Nnirvi 

Tustattu: 
Grafiikka: 
Ä.änet: 
Pelattavu us: 
Vetovoima: 
Ylcisarvosana: 

Amiga 
79 
75 
81 
70 

77 
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LAST NINJA 3 (C64) 
Ensimmäisessä tasossa hae ensin 
rniekka patsaasta. Kokoa nunchu
ka-kapulat ketjusta ja kepeistä. Ota 
hanskaja naulat, ni.in saat kiipeily
käsineen. Hae niiden avulla lam
pun kupu ja pistä kupuun rajähde. 
Näin sinulla on pommi. Rajäytä 
kivi rotkon päälle, niin voit ottaa 
papyruksen. Mene sitten exitiin ja 
tapa vihollinen. Hcittotiil1dilfä fä
mä käy helpoimmin. 

Taso kaksi: poimi palkect ja lai
ta kelluva esine liikkeelle. Juokse 
sitten seuraavaan nmtuun. Hyppää 
esineen päälle ja pois joen toiselle 
rnnnallc. Etsi köysi ja papyrns. ja 
palaa sitten loppuun päin. Laskeu
du köydellä al<L5 ja mene luolmm. 
Piiäsct laskeutumaan ilman köyttä 
köynnökscn avulla. Siten mcnctiil 
kyllä hieman energiaa. 

Kolmostasossa nouda ensin 

keppi ja heittotiihdel. Papyrnksen 
löydät vankilasta ja tulpan laiturin 
päästä. Kiinnitä tulppa pyötteen 
luona olcva;m aukkoon. Näin läh
tee vesi pois tunnelin edestä. Mene 
nmneliin ja tapa vihollinen. Touko 
Rämö, Ypäjä. 

DUCKTALES 
(C-64?/ Ami a?) 

Valokuvauskenttiä ovat: 
Bomeo, Duckbill lsland, Kenya 
Gamc Reserve, Ronguay. Xana-

THE SECRET OF THE MONKEY ISLAND (Amiga) 
Selvittyäsi katakombeista puhu 
suunnistajm1 pään kanssa. Hai1aan 
pyytämisen tai ilkclin uhkailunjäl
keen saat näkymättömyyskaula
nauhm1. Pistä kaulanauha yllesi ja 
mene aavelaivaan. K~ivele nukku
van kummituksen ohi ja pujahda 
ovesta sisään. Kiusaa kummitus
kanaa. niin saat kummitussulan. 
Mene sitten takaisin nukkuvrm 
kummituksen luokse ja kutita sen 
varpaita pari kettaa. Ota kummi
luksen käclestii putoava pullo ja 
lampsi suoraa päiitii kummituspi
raatti LeChuckin hyltiin. 

Ota avain seinältä magneetti
kompassisi avulla. Mene sitten ta
kaisin cläintali1aan nukkuvan 
kummilllksen ohi. Avaa lattia
luukku uudella avaimella~i ja astu 
sisään . Kaada pullosta alkoholipi
toista grogia rotan juomakuppiin. 
Roua juo kupista, jonka jälkeen 
pääset rotan ohi. Avaa iso laatikko 
ja ota sieltä rasvaa. Mene ylös kan
nelle ja rasvaa narisevan oven sa-
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nmat. Mene ovesta ja ota seiniiltU 
työkalut. 

Mene taa<; kemlll eläintm'haan ja 
avaa loistava laatikko. Sieltä löy
dät loistavan esineen, jota pitää 
katsoa tm"kemmin. Esine paljastuu 
voocloo-k<Lwikseksi. Näytii si!H al
kuasukkaille. He muuttavat sen te
hokkaaksi kummitustento1junta
suihkeeksi. 

Uil1de sitten kotisa<u-ellesi 
omalla tai Hennannin laivalla. 
Suihki kaikki kummintkset vam11t
torniksi ektoplasmamössöksi ja 
mene nopeasti kirkkoon. Kun olet 
jutellut tarpeeksi. al.kaa hervoton 
taistelu. Vencvuokraarnon gro
giautomaatista löydät pullon kllln -
111itustento1juntaolutta, jonka työn
ntit itse ulos. "Kiltti" LeChuck 
auttaa sinut ulos automaatista. Ota 
toi:juntaolut maasta ja suihkuta sitii 
LcChuckin piiällc. Katso vielä uu
sinta LeChuck in kuolemasta ja 
loppuanimaatiot. ja olet pelannut 
pelin läpi. Jussi Soini. Tikkakoski 

du, Yellerstone Pm·k, Ayer's 
Rock. 

Kiipeilykenttiä: 
El Capitan, Machu Picchu, Monte 
Dumas, Noway, The L-0st World. 
Thunderclap Mountain, Trala La, 
Valley Of Gold, Whatsamattcr
hom. 

Viidakkokenttiä: 
Bem1uda lhm1gle. Beribcti Ba
sin. Boola Boola Islm1d, Okecfa
dokic Swaii1p. The Great Out
back, 111e Congo, Yachtzee Ri
ver. 

Luolia : 
Ali Baba's Cave, Bolognia, Bu
Cazzi, Carlsbad Cavems, Emerald 
lslc, Klondike Mines, Labyrinth 
of Crete, Lost City of Atlantis, Si
betiaii Ice Cavcs, Swansylvaiiia, 
Too-Pei. 

Llipipeluuohjeet luolakenttiin: 
Ali Baba's Cave: 4 ruutua oi
kealle, 2 ylös. 2 vasemmalle, 1 
alas. 2 vasemmalle ja 1 ylös. 

NIKSINURKKA 
The Great Giana Sisters (C64) 
Lataa peli. resetoi kone ja pokeile: 
poke 8257: 17!> (retum) 
poke 17561 .2 (retum) 
sys 2 127 (rctum) - takaisin peliin 
Juha Beck. Kotka. 

narrican 0 (Amiga) 
Alkurnudussa paina HELP-näp
päintä, niin saat eteesi mainion 
musiikkivalikon. Juha Bcck. Kot
ka. 

Platoon (Amiga) 
Latauskuvan ilmestyessä kitjoita 
HAMBURGER. Kun aloitat pe
lin. painelc f'unktionäppäimiä, niin 
tapal1tuu kaikkea kivaa. Esim. yh
destli piiäsee suoraan kylään ja toi
sesta saa loppumattomat elämät. 
Timo Pietiläinen, Vm1taa. 

Police Qucst 2 (Amiga) 
Jos sonnenjälkien ottaminen ei oi
kein onnistu, tee näin: lampsi au
tolle FIELD KTTin kanssa ja kur
kista autoon sisliän. Ki1joita siuen 
PUT FINGERPRINT POWDER 
TO COMPARTMENT. USE 
FlNGERPRINT BRUSH TO 
POWDERja vielä USETAPETO 
FlNGERPRTNT. Timo PietiHii
nen. Vaiitaa. 

Risk (Amiga) 
Konetta saa huijattua siittlimiilHi 
nuolen mudun yläi-eunaan koneen 
miettimisvuorolla ja valitsemalla 
valikosta ENO TURN. TämU ei 
kuitenkaan onnistu joka ketta. Ti
mo Pietiläinen, Vantaa. 

Bolognia: Sama kuin Ali Baba's 
Cave. 
Bu-Cazzi: l ruutu vasemmaUe, 2 
alas, 1 v<L~emmalle, 2 ylös ja 3 va
semmalle. 
Cai·lsbad Cavems: 1 alas, 3 oikeal
le, 3 ylös, 1 vasemmalle ja 1 oi
kealle . 
Emerald lsle: 1 ylös, 3 oikealle, 2 
ylös. 2 oikealle ja 2 alas. 
Klondike Mines: l vasemmalle, 2 
alas, 1 vasemmalle, 1 alas, l va
semmalle. 2 alas, 1 vasemmalle ja 
2ylös. 
Laby1inth of Crete: 4 nmllla va
semmalle ja 3 ylös. 
Lost City of Atlantis: 2 rnutua 
ylös. 1 oikealle. 1 ylös. 4 oikealle 
ja 2 ylös. 
Siberian Ice Caves: Sama kuin 
Emeralcl Islc. 
Swansylvm1ia: 1 rnutu ylös. 2 oi
kealle, 2 ylös ja 2 va5emmalle. 
Too-Pei: Sama kuin Bu-Cazzi. 
Antti LamiJa, Porvoo. 

Narco Police (Amjga) 
Katosta luleva;:m tietokoneeseen 
pääsee sisföle seuraavalla tavalla: 
heti kun kone on laskeunmut etee
si, naputtele kii:jaimet LI ja paina 
e111c1iä, sen jälkeen naputtele DIR 
j;1 olet sisiillä. Timo Pietiläinen, 
V<mtaa. 

Wings (Amiga) 
Jos konekiväfuit jumittuvat, pidä 
tulitusnappulaa pohjassa tai-peeksi 
kaum1, ja piim taas kuumat lyijy
kuulat sinkoilevat. Marko Mäkiö, 
Helsinki. 

Gremlins 11 (Amiga) 
Kitjoita nimeksesi tuloslueneloon 
SINATRA ja saat seuraavaan pe
liin loppumauomat elämät. Teemu 
Keski-Levijoki. Kaai·ina. 

Back To The Future 11 (Amiga) 
Laita pause päälle ja kitjoita THE 
ONLY NEAT THlNG TO DO. 
Niiin saat loppumattomat elämät. 
Painamalla Z-kitjainta pääset seu
raavaaii nmtuun. Mika. Espoo. 

A1vonnassa pclipalkinnon voitti 
tiillä kettaa Marko Mäkiö Helsin
gistä. Onneksi olkoon. Mm·ko! 
Vinkkejä ja muuta kivaa voi lähe
tellä seuraavaan osoittee.~een: 

C = lehti 
Peli Guru 
PL64 
00318 Helsinki 

C=lehti 3/91 



AmigaTOP5 
San ura 
1 Secre1 Of Monkcy l~kmd Lucaslilm 
2 SWIV SalcsCurve 
3 PGA Tour Golf Elcc1ronic Ans 
.i Sern'Ch For111c King Accoladc 
5 "Nam Domm-k 

Toptronirs 
1 Duck T.1le!> DiM1cy Soflwarc 
2 Lemmings Psygnosis 
3 Chaos Strikc~ Back l·TUMin·orsoft 
4 Back To TI1c Futurc 111 lmageworks 
5 Prcdator 11 lmageworks 

Triosoft 
1 Captivc Mindscapc 
2 Chaos Su·ikcs Back FTUtvl in-orsoft 
3 Sccrcl Of Monkey lsland Lucaslilm 
4 Elvira-Mistrcss OfThc D<u-k Accoladc 
5 Te<m1 Suzuki Grcmlin 

Kilpailu 3/91 
Tiihiin a.<,ti kilpailummc ovm liittyneet clckrroniikkaim 
ja ohjclmoimiin. 11) t on ail.a kilpailunaa pclrutjia. 01".ei
~ taulukO-..'<l on piilotcnuna pclitalojcn nimfö: uusia 
ja vanhoja. tunujaja \ähän 111111c111a11omampia. englan
tilaisia. r.mskalai~ia. '' ciL,ifäi~i;i ja jopa suomalaisia. 
Tehtädsi on ticty~ti et~ili ne. 

Va.~taa postikortilla kuinka monta pclitaloa löysit. 
Älä siis missiiän tapauk.<;(.."SSU lähetä nmdukkoa 
meille. Oikein v~t:mnci<len kei-kcn arvomme vinon pi
non Toptronics Ky:n lahjoittarnia Amigan ja kum,nclo
sen pelejli. 

Vastaukset postik011illa osoinecsecn: 

C= lchli 
Kilpailu 3/lJJ 
PL64 
00381 HELSINKI 

P.S. Pelit.aloja on muuten uskomattoman monta ... 

A s M I M I L L E 
X TA R I s 0 V y 
T RA I N B 0 w A 
V A C c D L A D E 
c C H M T 0 N L 0 
c I X A E I I T H 
R Ny G T T V L E 
A 0 s I E Q R I w 
E R C c p V X N s 
M T I B X s y F 0 
I C N y s V s 0 N 
N E 0 T V I R G I 
D L R E 'M I R R 0 
s E T S R I E A C 

C64TOP5 
San ura 
1 Pretador 11 1 magcworks 
2 SWlV SalcsCurvc 
3 8;1ck To TI1e Fu1ure 111 lmageworks 
-l Power Up (kokoelma) Occ;u1 
5 Supcr Monaco GP U.S. Gold 

Toptronirs 
1 Tccnage Mut;m1 Hcro Turtlcs lmagcworks 
2 Pn::dator IJ lmagcworks 
3 SWIV SalcsCu1vc 
4 Last Ninja llJ System 3 
5 Back To The Fulurc 111 1 magcworks 

'Iriosoft 
1 Lasi Ninja 111 Syslcm 3 
2 Myth (moduul i) Systcm 3 
3 Super Monaco GP U.S. Gold 
4 Extem1inator Audiogcnic 
5 C.R.E.A.T.U.R.E.S. Thalamus 

C64 Budjetti TOP-5 
San ura 
1 Paperboy 
2 Treasure lsland Dizzy 
3 Passing Sho1 
.i Femui Fonnula 1 
5 Quattro Sports 

Toptronirs 
1 Yogi Bear & TI1e Friends 
2 Califomia Games 
3 Boulderdash IV: Const. Kit 
4 Saliunander 
5 Spy Vs. Spy 1 

Elite 
Codemastcrs 
Elite 
ElccU'Onic Arts 
Codcmru ters 

Hitcc 
Kixx 
Hitcc 
Hit Squad 
Hitcc 

C= lehti 1/91 kilpailun (C64:n lisiilevyascman) voiui 
Marko M;ikefa Vantaalta. Kilpailun voinanut ohjelma 
on lehdessä sivulla 39 . 

N N I u M K 0 T N 
J 0 s I L 0 R I y 
R T s L I A K K A 
NW J u F 0 J R V 
E 0 MU s I p I s 
M J H K A G L SA 
I A R T c 0 0 AA 
S I R 0 u R L L 0 
s 0 0 K L A J I D 
I~ RR E I s s 0 
I 0 0 p T p 0 T N 
N I N I 0 s A F A 
R S 0 F T R I 0 s 
N T XV R I c s s 

c D p MN I L ME R G KA L E N I L 
A G 0 y T V u E A M H I I E s R B M 
p E T N X u R S N P S y N N T U U 1 S 
E H K y s I s 0 N G Y s p s y R K 0 

C = lehti 3/91 

Toimitustyörytunll 
Koo8od<or.Jyr1"J.J. Kas\4.JulJcat.lann. Totrit.l. .. •\ 
Pd<lc.:I A>osl. Jool• Sm<><l. Jukka l;'lp<W>lndki, Pl.~1i 
Tootnon, Juha Tuomnen . ..hJlan• ~11•'0' 

Toimltul<Seo osoite 
c IOl1ti 
PLGJ 
003811-nlo 
puh. (90) 120 5911 

ILMOITUKSET 
C loht1 
lhnoi1ts:>SaSIO 
Pt.64 
0030 1 f telsankt 
P<•>. (00) 120 5911 

Myynti)o h"1ja Esa Saioo 
MyyntlpäliUikkö Jussi Kllarno 
M yyntlpä:lllikkö Tapani MMm 
Myyntipä;illikkö Helena V•ljnnon 
llm oltussihtecri Mank.J Tdvnncn 

TEKSTISISÅLTÖ 
C lehti ao 1lippunl<:lton Comrnodore-helok>rl{!()t'I 
k..iytl(ijan f'..ril«:lisleht1_ Lellh julkc"llSOO S1tol11l1ukse1ta 
"-<Joltolcsl.,, k""'1 ja toeto1<o1100h,ernoa edus tarnolla<V'l 
ruhootueelta ia maks.'lä lorjoo1uspaikkoon 
if<Slt\"5hefllotoodentaa:imstaort-ta.plkaoo.1t 
t.ty)Titysten Mdotustomntoon. K.rjolt~ta 
ped..1tCkkY1 no..-rn .. iali vero. mkilii ~ 0 okJ lOrnlC1ill'1Ut 
\'€ftlkorltal&l *<ahdQn \l'ilol k\AJEIGSa ~ 
~-
~-;iks.•-vkc<1<><11""""'-"· ... (lib 
~" .. "'''~""""'kifJOdett ..... LJSJfcSi neon.mo.a>.-. .,....,.iavamyos 
IOvl'<l<eclo .......,..Ula. ArW8eh1 l>ttyv;ll ~· 
onl.Jhe10t1"'a~ta1lev)-.~~ 
lomatussa "....,,...on""'*"' rwn. pdlolrvunomFJ °""""-&m-e"""""'""""1atla lahetolySO.J _,,..osia emTielca palaoM-a e<rmdc;} 
.,..,........,.nid!Yl,...-..swraa..:""''1.:1 
--iaooonlOOlawrustouua~ 
~""'"'°"'tu""'11S1ot'*"'lahettaacdo.lli1 
olevaan lOl'ntlA<son OSCldtoeseen. 
Ju1<aiscfnamme :Wd01 ja ol,,.rnat on ""1<aSt,,.tu 
lullola. Enmokun<riaan,<>laata°"""'' 
vlhocttomyyt~ emnleka vastaa rnahcloDisten 
\ .. todQo aihol..4tair.sr.a '-'3h•'9QCS1a. 

TILAUSHINNAT 
Jatkuva såastotlaus: t 2 kk 153 mk 
Jatkuva s.'laSto1itaus 
Ml<rOOITIN tilaajalle; t 2 kk tt 3 nic 
Maaraa1kaist1.aus; 12 kk t 62 ni< 

C.._k)htl IOu'Metaan kalkkii1) pot-.)Oismaitun lrnan 
PoSt1tuSllSäc'i. muihin n'lalhi-. hn~taticdot saa 
l1k'lCl1apalvelustarnme puh. (90) 120 670. 
C 1et1tl i)nesrw kuusi kertaa vuodessa.. vuonnn 1991 
helmi·, hL1ht1· , ltooä·. syyS~. rnarras· JoP,ll.1kuun 
puoltv.'llrSs..i. 

S..'lilstötilaus on tilaamistapa. lossa tilaus ~11koLJ itnrw1 
on uudistusta kunnes tik'lal<J 1rll~noo t1lat1kSerlSO tai 
muuttar:i sen määl'äaikaiseksi. Seuraavat k!kS01 tila (lftl 
S.'l..'l kl.1llOlnkir'I \l'Ol'Th-1SSc:1 olevaan sMs1ö11leluS1w,1aan. 
)ok..'l on :11na edUlcSempi: klnn vasta:Nar1 pr1l11\&~ 
~iafa<'tfktislik'U.JS. 

E11k0Slehdet A5'1U<asre!osteriä ""idaan k.lytlro I" 
luovutlBllSU~l!larkDituksun. 

LEHDEN MYYNTI 
Markkinointipäällikkö Heikki ~rmefa 
puh.(90! 120591 t 

ASW<ASPALVELU 
Erll<o<;lerde• Of. Asoa~. PL 35. 01n 1 
llar""'1 

Tdookset puh. (90) 878 ~922 
Tdausten irtisanomiset (90) 878 45-14 
(auomaa!ln!nv.•'""~· """" .... 
~"""'~ .. ......., 
kulUDSaSlal 
Mwtasial(OOl 120670~-ym.) 

Osott-ja tblSlenr.osano...set !Ucvat 
...,.,,..,.. \""""5laan )helon inlcsljmoshltr.:s1 jakJcf'I 
liroliJcsen~ 

KUSTANTAJA 
~Ot 
Posliosoilo: Pt.64.00381 -
Karuosoi1o: i<DmeUlt .. 8. 00380-
Puhein: (90! 12059t 1 
Palnopaökka: Sanomapau10 \lantaa 1991 

COMMOOORE on Commodore El1lcttonocs Ud.n 
1.avaranlef'kki, C-lehb on Commodore Eloclronics 
Ltd stå sekä lalouc:Jelsesti että toimrRllliscst1 
riippumaton jubisu. 

ISSN 0783·892 I 
ViidosVl.JOsie"ta. 

~ERIKOISLEHDET OY 
';ji T ECNOP RESS 

55 



inta 
l'll 


